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Mehmed Paa Kurttur. Birecik beyi-

nin hizmetinden yetiip kethüdas ol-

mutu. Efendisinin davranlanndan

ikâyet etmi, efencisi azledilmi ve

bu da stanbul'a gelip 1059'da (1649)

beylii o zamamn güçlü yeniçeri aa-
armm yardmyla almt. Bu aalar

buna sahiplenerek az vakitte Mora

paas ettirdiler. Aalar ölünce 106r

de (1651) bu da azledildi. Sonra îbir

Paa'nm adamlanncan oldu. Sadâre-

tinde Bolu beylerbeyi oldu. Bir arka-

da da Trabzon paal ald. 1065 'de

(1655) îbir Paa vefat edince bu da

zalim olduundan :caçt ve artk ad
bilinmedi. (IV. I66)

Mehmed Paa Maktul Mûsâ Paa'nn

kardeinin olu ve damad olup Deb-

ba Mehmed Paann bacanayd.
Enderun'dan çkma olduundan o sa-

yede Safer 1064'de (Ocak l654) mîra-

hûr- kebir oldu. 1065'de (1655) sek-

banba ve evval 1065'de (Austos

1655) yeniçeri aas:. oldu. Cemaziye-

levvel 1066'da (Mart I656) azledildi

ve daha sonra vefat etti. (IV. 170)

Mehmed Paa Senelerce Necd ve

Lahsa mutasarrf olup paa dahi ol-

mutu. 1076'da (1665/66) Basra valisi

Hüseyin Paa ile aralannda düman-
lk dounca fermanla azledilip yeri

Hüseyin Paa'ya verildi. 1077'de

(1666/67) affedilip yine Lahsa muta-.

sarrf oldu. Sonra \ efat etti. (IV. 177)

Mehmed Paa Kara Mustafa Paa'

nm olu olup 1079'da (1668/69) eh-
rizor beylerbeyi olarak sonra vefat et-

ti. (IV. 178)

Mehmed Paa Ivlem Can Paa'

nn(->) oludur. Derya beylerinden

olup 1079'da (1668/69) Girit Adas'n-

da harpde bulunup sonra vefat et-

mitir. (IV. 515)

Mehmed Paa 4. Ordu süvari mirli-

vas olarak 1281'de (1684/85) emekli

edilip sonra vefat etmitir. (IV. 297)

Mehmed Paa Ehlevnelidir. Yükse-

lerek beylerden oldu, 1098'de (1687)

Bosna valisi olup 1099'da (I688) az-

ledilmi ve sonra vefat etmitir. (IV.

189)

Mehmed Paa Kadköylüdür. Ende-

run'dan yetierek rikâbdar- ehriyârî

oldu. 1087'de (l676) çavuba olup

1095'de (1684) azlinin ardndan ve-

zirlikle Rumeli valisi oldu. Sonra Va-

rat muhafz olarak 1099'da (I688)

vefat etti. (IV. 188)

Mehmed Paa Divriklidir. Yüksele-

rek babaki kulu oldu. Sonra Trab-

lusam beylerbeyi olup 1094'de

(1683) Adana ve Rebiyülevvel 1095'

de (ubat-Mart 1684) vezirlikle ba-

defterdar oldu. 1096'da (1685) azledi-

lerek Ösek seraskeri ve yoldayken

Mora valisi ve 1098'de (1687) Mora

seraskeri olup 1099'da (I688) Narda

muhafz oldu. llOO'de (1688/89) ve-

fat etmitir. (IV. 189)

Mehmed Paa zmirlidir. "înebolulu

Maryolzâde" diye mehurdu. Tersa-

nede yükselerek çekdiri beyi ve paa
oldu. llOO'de (1688/89) vefat eyledi.

Kasmpaa'da Gureba kabristanna

defnedildi. (IV. 190)

Mehmed Paa Yeniçeridir. Zaarc-

ba ve 1104'de (1692/93) kul kethü-

das olup 1106'da (1694/95) Pançova

muhafz olup 1107'de (1695/96) az-

ledildi. Sonra vefat etmitir. (IV. 196)

Mehmed Paa Gazi Mehmed Pa-

a'nm(->') kethüdas olup onun yeri-

ne 1109'da (1697/98) mîrimîran rüt-

besiyle Bosna beylerbeyi oldu, 1110'

da (1698/99) vefat eyledi. (IV. 199)
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Mehmed Paa Bozokludur. Mîrimî-

ranhkla Akehir mutasarrf oldu. Bu
senelerde (17101ar) vefat etti. (IV. 209)

Mehmed Paa Msr beylerinden

olup hazine-i Msriye serdâr ve paa
olmutu. stanbul'a hazine ile geldii

srada 1123'de (1711) vefat edip Üs-

küdar'a defnolunmutur. (IV. 208)

Mehmed Paa Çerkesdir. Msr bey-

lerinden olup Muharrem 1129'da

(Aralk 1716) mîrimîran rütbesiyle

Bursa ve Karasi muhafz oldu. O se-

ne Erzurum valisi olarak Demirkap
harbinde galip gelmi ve sonra ehid
olmutur. (IV. 214)

Mehmed Paa Çerkesdir. Yüksele-

rek kapclar kethüdas oldu. 1099'da

(1688) uuru bozulduundan kapc-
balkla azledildi. Sonra uuru yerine

gelince llOO'de (1688/89) asker sev-

1032^ kine memur oldu. 1107'de (1695/96)

mîrahûr- sânî, 1109'da (1697/98) mî-

rahûr- evv^el, 1112'de (1700/01) vezir-

likle Haleb, lll4'de (1702/03) Kudüs,

1115'de (1703/04) ikinci defa Haleb,

lll6'da (1704) Urfa, Receb lll6'da

(Kasm 1704) Sivas, 1118'de (1706)

Anadolu, Ramazan 1118'de (Aralk

1706) Musul, 1119'da (1707) Van,

1122'de (1710) Sivas valisi, 1123'de

(1711) ikinci defa Anadolu eyaletiyle

Bender muhafz, 11 24 'de (1712)

üçüncü defa Haleb, 1125'de (1713)

Konya, 1126'da (1714) ikinci defa

Rakka ve o sene Sayda valisi oldu.

Rebiyülev^^el 1127'de (Mart 1715) s-

tanbul kaymakam oldu. Rebiyülâhir'

de (Nisan) Belgrad muhafz, sonra

Hrova muhafz, CemaziyelevA^el

1128'de (Mays 1716) Belgrad, ev-
val'de (Eylül-Ekim) Erzurum ve Rebi-

yülâhir 1129'da (Mart-Nisan 1717)

Haleb valisi oldu. O sene vezirlii kal-

drlarak Adana'da tevkif edilip sonra

Istanköy'e sürülmütür. 1129'da (1717)

ikbâlinin iadesiyle Hanya muhafz
olduysa da hareketten önce îstanköy'

de 1130 (1718) balarnda vefat etmi-

ür. Tedbirli, güçlüydü. (IV. 215/16)

Mehmed Paa Seyyid Mehmed Aa'
nn(-^) kardei olup nalbant iken

1129'da (1717) Sivas defter kethüdas

olup 1131 'de (1719) kardeinin ikbâ-

linde mîrimîranlkla Sivas beylerbeyi

tayin edilmiti. Zulüm ve basks pa-

diah tarahndan duyulunca Zilhicce

1133'de (Eylül-Ekim 1721) idam edil-

di. Dier kardei de mehterlikten hâ-

cegândan ve cizye muhasebecisi

olup kendisiyle azledilmekle Sivas'a

sa\amutu. Zilhicce'de (Eylül-Ekim)

gizlendii yerden bulunup idam edil-

di. Seyyid Mehmed Aa, kendi olu-
nu da 14 yanda iken Amasya mirli-

vas ettirmiti. Bu da bu srada azle-

dildi ve sürüldü. (IV. 217)

Mehmed Paa Kayseri'de Ergendi

köylü Msr tüccarndan Hac:. Ali'nin

oludur. Saray baltaclarndan olup

Süleyman Paa vezirliinde konakç-

lk ile aalar arasna girdi. Sonra Baf-

ra zabiti ve sonra Teberdar Mehmed
Paa ve Süleyman Paamn sadâretle-

rinde kethüda olup Mehmed Paa'ya

kapdanlmda da kethüdâhk etti.

Sonra sipahiler aas vekili oldu. Da-

mad brahim Paa ile yaknlk kurup

Zilhicce 1128'de (Kasm-Aralk 1716)

kapclar kethüdas vekili ve 6 Reb-
yülewel 1129'da (18 ubat r717) ve-

zirlikle nianc olup o sene P.amaza-

nnda (Austos 1717) sadrazam oldu.

8 Cemaziyelâhir 1130'da (S Mays
1718) azledilerek Narda seraskeri ve

Yanya valisi oldu. Receb 1131 'de

(Mays-Haziran 1719) Misi;.' valisi

olup 1137'de (1724/25) azledildi. Ce-



maziyelevvel 1138^de (Ocak 1726)

ikinci defa Msr valisi olup azline se-

bep olan Çerke Mehmed Bey'i Msr'

dan firara mecbur etti, ll40'da (1727/

28) Cidde valisi olup ;:i4rde (1728/

29) Mekke'de vefat eyledi. Ya 60 idi.

ri yapl, iman, temkin sahibiydi,

Çerke Mehmed Bey de ll4l'de

(1728/29) idam edilmidr. (IV. 223/24)

Mehmed Paa Meni Can Paa'

nn(-^) torunu, Abdurrahman Paa'

nn(-^) oludur. Tersanede paa ol-

mu ve 1115 (1703/04) tarihlerine ka-

dar yaamtr. Olu Abdurrahman

Paa ise 1141 'de (1728^29) vefat eyle-

mitir. Tersane ardnda medfundur.

(ÎV. 515)

Mehmed Paa Köpriilüzâde Abdul-

lah Paa'nn kethüdâsdr. 1138'de

(1725/26) mîrimîranlkla Erdebil mu-

hafz oldu. ran havalisinde gezip

Köysancag'na mutasarrf olmutu.

Il45'de (1732/33) uygunsuz tavrlar

sebebiyle ran'a gidip orada vefat et-

mitir. (IV. 227)

Mehmed Paa Bonakdr. Enderun'

da yetierek birkaç sene silahdar-

ehriyârî oldu. 20 Safer 1137'de (8

Kasm 1724) veziriikle Anadolu vali-

si, Safer 1138'de (Ekim 1725) Haleb

valisi, Cemaziyelevvel 1138'de (Ocak

1726) ran seraskeri maiyetinde bu-

lunmak üzere Diyarbekir valisi, sonra

Adana, Mara valisi, a'bân 1139'da

(Nisan 1727) Konya valisi, ll40'da

(1727/28) ilâA^eten Hemedan valisi ve

Cemaziyelâhir ll40'da (Ocak-ubat

1728) Basra valisi, Muharrem ll44'de

(Temmuz 1731) Msr valisi olup

ll46'da (1733/34) vefat etti. Tedbirli

ve güçlüydü. (IV. 227)

Mehmed Paa stanbul'da Hantal

Haffafm oludur. Sarayda kiler oda-

snda çavu oldu. Sonra kiler kethü-

das olup 20 Safer 1137'de (8 Kasm
1724) silahdar- ehriyârî oldu. Mu-

harrem ll40'da (Austos-Eylül 1727)

vezirlik verilip çkarak evv^âFde (Ma-

ys 1728) kubbe veziri oldu. Sonra

Aye Sultan nikahlanp Erzurum vila-

yeti has tayin klnd. Rebiyülevvel

ll43'de (1 Ekim 1730) sadrazam olup

13 Receb ll43'de (22 Ocak 1731) az-

ledilerek Haleb valisi oldu. Il46'da

(1733/34) Sayda valisi, Safer ll48'de

(Haziran-Temmuz 1735) Badad ve

sonra ll49'da (1736/37) ikinci defa

Haleb valisi olup ll50'de (1737/38)

vefat eylemitir. Salam görü sahibi

ve sâdkd. (IV. 231)

Mehmed Paa Yanyaldr. Mîrimîran

olup ll45'de (1732/33) Yeniehir,

ll46'da (1733/34) z\.^ornik, a'bân

ll47'de (Ocak 1735) Bursa ve sonra

Selanik mutasarrf olup 1151'de

(1738/39) Bosna'da bulunarak harp

etmi ve yararlk göstermitir. Bu se-

nelerde vefat etti. Olu Mustafa Pa-

a'dr. (IV. 232)

Mehmed Paa Cezayir daylarndan

olup ll60'da (1747) mîrimîran rütbe-

siyle oraya beylerbeyi olup senelerce

kalp vefat etti. (IV. 238)

Mehmed Paa Bekir Paa'nm kethü-

das olup kapcba ve sonra mîra-

hûr-i sânî, 1150'de (1737/38) Anado-

lu solkol asker sürücüsü, Muharrem

1151'de (Nisan-Mays 1738) kapclar

kethüdas, 1152'de (1739/40) Bender

seraskeri maiyet memuru, Safer

1154'de (Nisan-Mays 1741) vezirlikle

Aydn, ll57'de (1744) Kandiye valisi,

Ramazan'da (Ekim 1744) Trablus-

am, Cemaziyelâhir 1159'da (Hazi-

ran-Temmuz 1746) Sakz ve ardndan

îcel ve Zilka'de llöO'da (Kasm 1747)
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tekrar Aydn valisi oldu ve evval
llöl'de (Ekim 1748) vefat etti. Ada-
letsiz ve zâlim olup fakirlerin beddu-
asma urad. (IV. 237)

Mehmed Paa Ahskaldr. Yeniçeri

olup kul kethüdas ve ll68'de (1754/

55) yeniçeri aas oldu. Bykl Ali Pa-

a sadâretle müjdelendigini iitip azli-

ne muvaffak olup Manisa'ya sürdü.

Râgb Paa ile ran seferlerinde arka-

dal olduundan 13 Muharrem
1172'de (16 Eylül 1758) ikinci defa

yeniçeri aas tayin ettirip getirtmi

ve Muharrem 1173'de (Eylül 1759)
veziriik verilmitir. Ancak yine sadâ-

rete çalmakla gizlice Kapkran
Mehmed Aa çarlp 1173 ortalarn-

da (1760 balar) azledilerek kapdan
olaca zannmda iken Midilli'ye sü-

rüldü. Orada az müddette vefat etti.

2Q^4 Liyakatli ve tedbirli ise de hrs emeli-

ne engel oldu. (IV. 246)

Mehmed Paa Ahskaldr. Çldr va-

lilerine divan kâtibi olup sonra shak
Paa'ya kethüda oldu. Sonra kapc-
ba ve babaki kulu oldu ve 1170'de

(1756/57) çavuba olup azilden •

sonra 117rde (1757) ikinci defa ça-

vuba oldu. Rebiyülâhr 1171 'de

(Aralk 1757) sadâret kethüdas,
a'bân 1171'de (Nisan 1758) vezirlik-

le Rumeli, Receb 1172'de (Mart 1759)
Vidin valisi, Cemaziyelevvel 1175'de
(Aralk 176l) kapdan- derya. Muhar-
rem 1176'da (Austos 1762) Msr vali-

si, 1177'de (1763/64) Konya ve 1179'

da (1765/66) Kars valisi oldu. Orada-
ki karkl kolaylkla bastrmas
üzerine halk sertlik ve kabalkla Pa-

a 'yi konanda taa tutmular ve ka-

zaen biri kendisine isabet edince bir-

kaç gün geçince üzüntüsünden 2il-

ka'de 1180'de (Nisan 1767) vefat et-

mitir. Valiliinde adaletli davran
herkesçe kabul edilmi, 3^azar çizer,

yetmilik bir zat idi. Olu Es'ad Sü-

leyman Bey'dir(-^). (IV. 249)

Mehmed Paa Enderûn'can yetime
olup miftah aalndan çkarak
ll67'de (1753/54) Çirmen mutasarrh
oldu. Sonra harp seneleri Rumeli pâ-

yesiyle Sârim Paa Ordusu 'na çarhac
olmu ve 1184 (1770/71) ylma doru
oralarda vefat etmitir. (IV. 252)

Mehmed Paa Nilidir. ahin Paa
damad Hac Hüseyin Paa'mn kz
kardeinin olu olup daysna kethü-

da oldu. 1172'de (1758/59) turnac-
ba olup sonra benefe aalna git-

ti. Sonra kul kethüdas olup evval
1175'de (Mays 1762) yeniçeri aas,
24 Rebiyülâhr 1177'de (1 Kasm
1763) vezir rütbesiyle sadâret kayma-
kam ve Cemaziyelâhir 11'7'de (Ara-

lk 1763) kapdan- derya oldu. O se-

nenin Ziika'desinde (Mays 1764) Sa-

liha Sultan nikahland. a'bân 1178'

de (ubat 1765) Vidin valisi, evval'
de (Nisan) Anadolu valisi, ardndan
Bosna valisi ve evval 1179'da (Mart

1766) Rumeli valisi olup Muharrem
1183'de (Mays 1769) Hotin seraskeri

oldu. Cemaziyelevvel 118:Vde (Eylül

1769) veziriigi kaldrlarak umnu'ya
gönderildi. 1184'de (1770/71) tekrar

vezirlikle Eflâk seraskeri ve Haleb va-

lisi oldu. Ancak yeniçerileri, baz hare-

ketleriyle gücendirip Yergöü'nde
iken onlarn elinde vefat etmitir. Or-

du yeniçeri zabiti Ahmed Aga dahi bir-

likte ölmütür. Askeri yönetmede bil-

gisizlii ve geveklii olduu ve mülk
idaresine askerlikten daha çok vâkf
olduu halinden anlalr. (IV. 251/52)

Mehmed Paa Bagdad valisi Eyyûbî-

zâde Ahmed Paa'mn oullarndan



olup kethüdas dahi oldu. O sayede

paalk ihsan buyuruldu. Rumeli pa-

yesi dahi oldu. Paasnn vefatndan

sonra Mara, ll64'de (1751) Musul,

ll65'de (1752) ehrizor ve ll66'da

(1753) tekrar Musul, ll67'de (1753/

54) yine ehrizor ve ll68'de (1754/

55) üçüncü defa Musul ^ alisi olmu-
tur. IIL Mustafa devri (1757-1774)

balarnda vefat etti. Hizmet ehli ve

gayretliydi. (IV. 241)

Mehmed Paa Bosnaldr. Mîrimî-

randan olup 1158'de (1745) Kilis san-

ca verildi. Rebiyülâhr ll64'de

(Mart 1751) nebaht, ll65'de (1752)

Bender ve ll66'da (175:0 Bozcaada

muhafz oldu. III. Mustafa devri

(1757-1774) balarnda ^efat eyledi.

Hizmet ehli ve gayretliydi. (IV. 241)

Mehmed Paa Han Mehmed Paa'
nn oludur. Babanldr. Amcazadesi
brahim Paa'nm yerine Baban muta-

sarrh oldu. 1190'da (1776) hududda
kötü hareketiyle azledildi. Ancak
ranllardan yardm görerek yerinde

kalp sonra yine Baban sanca ken-

disine ve. kardei Ahm.ed Paa'ya
Köysanca verilince bu kere ran sa-

valarnda Osmanl Devieti'ne hizmet

etmitir ve kardei Ahmed Paa ran-

llara meyilli görünmütür. 1192'de

(1778) Ahmed Paa, buna galip gel-

mi ve bu da kör olarak kalm ve bu
halde vefat etmitir. (IV. 257)

Mehmed Paa Emir-i hac: Osman Sa-

dk Paa'nn olu olup anne tarafn-

dan Azmzâdelerdendir. Babasnn
valiliinde mîrimîran rütbesiyle çerde

babuu ve Trablusam beylerbeyi

oldu. Babas 1185'de (17'a/72) azlo-

lundukda bu da Akehir mutasarrf

oldu. 1188'de (1773) babasnn vefa-

tnda vezirlik verilip babasnn mîrîye

borcu olan on bin kesenin tazminini

taahhüt edip 1189'da (1775) Haleb

valisi oldu. Lâkin borcunu ödemeyi
hac emirliine tehir ettiyse de gençli-

i dolaysyla nail olamad. Sonra Ur-

fa valisi ve sonra Sivas valisi olup Re-

biyülâhr 1190'da (Mays-Haziran

1776) tutukland ve vezirlii kaldrl-

d. 1193'de (1779) vezirlii geri veri-

lerek Diyarbekir ve sonra çel, 1194'

de (1780) Mara ve o sene ikinci defa

Diyarbekir, 1195'de (1781) Rakka ve

1196'da (1782) Adana ve 13 Cemazi-

yelevvel 1197'de (l6 Nisan 1783)

emir-i hac ve am valisi oldu. Varn-
dan bir ay sonra vefat eyledi. Seydî

Hicaz makberesine defnedildi. Ya
henüz 40'a varmamt, (rv. 260)

Mehmed Paa Ali Paa'dan sonra Ce-

zayir beylerbeyi oldu. 1206'da (1791/

92) vefat eyledi. Cezayir daylarndan
igüzar bir adamd. (IV. 267)

Mehmed Paa Ohrili Ahmed Paa'
nn oludur. Mîrimîran olup 12irde
(1796/97) Rumeli payesiyle Ohri mu-
tasarrf oldu. Birkaç sene sonra vefat

etti. (IV. 271)

Mehmed Paa Palasldr. Mîrimîran

olup mutasarrflklarda bulundu, 1210'

da (1795/96) vezirlikle Çirmen muta-

sarrf olup âsilerden Hasköy erafn-
dan Hac Emin Aa'y ele getirip ce-

zalandrd. 1212'de (1797/98) Pasba-

noglu üzerine memur olup Köstendil

sanca verildi ve olu Velî Bey dahi

mîrimîran oldu. Sonra vezirlii kald-

rld. 1217'de (1802/03) vezirlii geri

verilerek Arboz muhafz olarak bu
senelerde vefat etti. Kardei Kapc-
ba Halil Bey'dir ki, uzun yaayan-
lardand. (IV. 274)

Mehmed Paa Vanldr. Silahdar

Mustafa Paa'nm kethüdas olup mî-
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rimîran olmu ve 13 Zilka'de 1213'de

(18 Nisan 1799) vezirlikle Bosna vali-

si tayin edilmitir. Cemaziyelevvel

12l6'de (Eylül 1801) göz hastalma
yakalanmca azledilip Gelibolu'da

ikamete memur oldu. 1217'de (1802/

03) vezirlikle Selanik sanca verildi.

Sonra Rumeli slahatma memur olup

1218'de (1803) Rumeli valisi, Rama-

zan'da (Aralk) Mora valisi, sonra

ikinci defa Bosna valisi oldu. 1221 'de

(1806) vefat eylemitir. Tedbirli ve

güçlüydü. Yeeni Mustafa Aa, ana

tarafndan büyük babamn kz karde-

inin eidir. (IV. 274)

Mehmed Paa Ahmed Paa'nm o-
ludur. Babasnn vefatnda 1212'de

(1797/98) mîrimîran rütbesiyle Van
muhafz olup azledilerek sonra o ta-

raflara mîrimîran oldu. Yusuf Ziya

Paa'nm Rusya üzerine hareketinde

vezir rütbesiyle Safer 1222'de (Nisan

1807) Kars muhafz oldu. leride har-

be tutuup Yusuf Ziya Paa, stan-

bul'dan padiahn deitii haberi

gelmekle tedbirini arp askeri va-

kitsiz harpden almakla bunun yenil-

mesine sebep olmu ve kabahati bu-

na yükletip 18 Receb 1222'de (21 Ey-

lül 1807) idam edilmitir. (IV. 274)

Mehmed Paa Abdî Paa'nm kethü-

das olup mîrimîran olmu ve smail

muhafz olup Rebiyülâhir 1205'de

(Aralk 1790) vezirlik verilmitir. O
günlerde esir olup harpten sonra kur-

tulup sancayla smail muhafz ol-

du. 1210'da (1795/96) Adana eyaleti

verilip maa tahsisiyle senelerce s-

mail'de kald. 12l6'da (1801/02) Si-

listre valisi olup Karahisar sanca ar-

palk verildi. 1223'de (1808) Midilli

muhafz oldu. 1224'de (1809) Diyar-

bekir valisi olup 1226 (1811) tarihle-

rinde vefat etmitir. Serhadde vukufu

olup cesur ve gayretliydi. (IV. 278)

Mehmed Paa lbasanldr. Süleyman

Paa'nm oludur. 1211'de (1796/97)

mîrimîran rütbesiyle lbasan mutasar-

rf olup 1227'de (1812) crada vefat

etmitir. (IV. 278)

Mehmed Paa Kandraldr. öhret

ve nüfuz kazanarak 1221 de (1806)

mîrimîranlk verilip Zilka'de 1222'de

(Ocak 1808) Râmiz Paa ve nce Meh-

med Bey'le Alemdar Mustafa Paa'nm
hazine ve sarrafn aratrma memuri-

yetiyle Silistre'ye gitti. Sonr^ baka gö-

revlerde bulunup Rumeli payesi oldu.

Muharrem 1228'de (Ocak 1813) Ço-

rum sanca verildi. Sonra vefat et-

mitir. (IV. 279)

Mehmed Paa Tepedelenli Ali Paa'

nm üçüncü oludur. Mîrimîranlkla

Delvine mutasarrf oldu. 1237'de

(1821/22) Salih Paa ile birlikte idam

edilmitir. (IV. 283)

Mehmed Paa Lâzkiyelidi::". Yirmiye-

dinci bölükten olup yükselerek kul

kethüdas, a'bân 1226'da (Agustos-

Eylül 1811) yeniçeri aas clup Zilhic-

ce 1226'da (Aralk 1811-Ocak 1812)

azlolunmu ve am'da emeklilikle

oturmutur. 1237'de (182]/22) mîri-

mîranhk verilip 1239'da (1823/24)

Trablusam beylerbeyi oldu. Çok
sürmeyip halka zulmeylemekle Sün-

nîler bunu Nusayrî zannedip akraba-

sndan birkaç neferiyle vefatna se-

bep olmulardr. (IV. 285)

Mehmed Paa Revandz beyi olup

1252'de (1836/37) azledilerek oras

zulmünden kurtarlm ve sonra vefat

etmitir, (IV. 289)

Mehmed Paa Nizamiye miralay

olup Girit'de iken 1257'de (1841)



mîrlivâ oldu. Sonra vefat etti. (IV.

293)

Mehmed Paa Trabzonludur. Top-

hane erkânndan olup Zilhicce

1263'de (Kasm 1847) htiyat livas ol-

du. Cidde, Girit ve Varna'da bulundu.

Varna'dan dönüte 1266'da (1850)

vefat etti. Beyolu Mezarl 'na def-

nedildi. Uzun boylu, yumuak huy-

luydu. Müezzinba Sa'deddin Efen-

di'ye damad olmutu. (IV. 293)

Mehmed Paa Arabistan Ordusu sü-

vari mirlivas olup 1268'de (1851/52)

vefat etti. (IV. 293)

Mehmed Paa Morahdr. 1247 'de

(1831/32) vefat eden topçu zâbita-

mndan Gazi Ahmed Aa nm oludur.

Tophanede yetiip li^^â, 1260''da

(1844) ihtiyat livas ve Zilhicce 1264'

de (Kasm 1848) feriklikle Tophane

Meclisi azas oldu. 1270^Je (1853/54)

Tophane Meclisi reisi olup 7 Zilhicce

1275'de (8 Temmuz 1859) vefat etti.

Beyolu Mezarl'nda medfundur.

Yumuak huylu, doru i<ii. Sadrazam

Es 'ad Paa buna damad olmutu. (IV.

295)

Mehmed Paa Tunus valisi Mustafa

Paa'nm oludur. Zilhicce 1270'de

(Eylül 1854) bü}njk kardei Ahmed
Paa'nm vefatyla vezir rütbesiyle Tu-

nus valisi oldu. Cemaziyelevvel 1276'

da (Aralk 1859) vefat etti, (IV. 295/96)

Mehmed Paa Endemn'dan olup

mâbeyn-i hümâyûn kap çukadarl-

mdan yükselerek tara kaymakam
ve mîrimîran olmutu. Bu senelerde

(1860'lar) vefat etmitir. (V. 297)

Mehmed Paa 5- Ordu miralaylarn-

dan olup Cemaziyelânir 1282'de

(Ekim-Kasm 1865) vefat etti. (IV.

297)

Mehmed Paa Kurttur. Askerlikte

rütbe kazanarak mîrlivâ ve sonra fe-

rik oldu. Savalarda ve özellikle Bag-

dad cihetinde bir hayli yara aldn-
dan vücudu delik deik olmutu.

Sonra emekli oldu. 1285 'de (1868/

69) vefat eylemitir. Cesur, gayretli ve

ümmî idi. (IV. 300)

Mehmed Paa Kbrsldr. Hazine

kethüdas Mehmed Emin Aa'mn
kardei Hüseyin Efendi'nin olu olup

1228'de (1813) dodu. Enderun'da

yetierek 1244'de (1828/29) Hassa 2.

taburuna yüzba oldu. 1248'de (1832/

33) Londra'ya ve sonra Paris'e gidip

tahsilde bulundu. 1250'de (1834/35)

dönerek kolaas ve sonra Hassa be-

inci alayna binba oldu. 1255 'de

(1839) miralay olarak Tophane'ye

memur oldu. Ardndan livâlkla Top-

hane Meclisi'ne aza ve 1256'da (1840)

Dâr- ûra'ya aza oldu. Bir aralk redif

celbi için Sinop ve Kastamonu'ya git-

ti. 1259 'da (1843) tensikatta mîriüme-

râlkla mülkiyeye naklolunup bir

müddet evinde kald. Zilhicce 1260'

da (Arahk 1844) Akkâ muhafz, Zil-

ka'de 1261 "de (Kasm 1845) Kudüs
mutasarrf ve Cemaziyele\'^'^el 1262'

de (Mays 1846) mîrimîran ve Receb'

de (Temmuz) Trnova kaymakam ve

a'bân'da (Austos) Belgrad muhafz
olup a'bân 1264'de (Temmuz 1848D

azledildi. O sene ev\-^âlinde (Eylül)

Trhala mutasarrf oldu. 2 Zilka'de

1264'de (30 Eylül 1848) vezir rütbe-

siyle Londra sefiri. Zilhicce 1266'da

(Ekim 1850) Haleb valisi, Zilhicce

1267'de (Ekim 1851) Arabistan müi-
ri olup Cemaziyelevv^el 1269'da (u-
bat 1853) azlolundu. Ramazan 1269'

da (Haziran 1853) Edirne valisi, 1 Ce-

maziyelev\^el 1270'de (30 Ocak 1854)

kapdan- der\^â ve 3 Ramazan 1270'
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de (30 Mays 1854) sadrazam oldu. 2

Rebiyülevvel 1271'de (23 Kasm
1854) azlolunup 12 Zilka'de 1271'de

(27 Temmuz 1855) Meclis-i Tanzimat

reisi ve 25 Cemaziyelevvel 1272'de (2

ubat 1856) sadâret kaymakam oldu.

25 evval 1272'de (29 Haziran 1856)

kaymakamlktan tabii olarak azledil-

diyse de Muharrem 1273 'de (Eylül

1856) Petersburg fevkalâde sefiri ol-

du. Cemaziyelevvel'de (Ocak 1857)

döndü. 12 Zilhicce 1273'de (14 Aus-
tos 1857) Meclis-i Tanzimat reisliin-

den ayrld ve Mecâlis-i Âliye'ye me-
mur edildi. 25 Cemaziyelevvel 1274'

de (11 Ocak 1858) ikinci defa Meclis-

i Tanzimat reisi olup 8 Muharrem
1275'de (18 Austos 1858) ikinci defa

kapdan oldu. 21 Rebiyülevvel 1276'

da (18 Ekim 1859) ikinci defa sadra-

zam olup 29 Cemaziyelevvel 1276'da

(23 Aralk 1859) azlolundu. O sene 7

Zilka'desinde (27 Mays 1860) üçüncü
defa sadrazam olup haftasnda ilâve-

ten Rumeli müfettii oldu. Rebiyülev-

vel 1277'de (Eylül-Ekim 1860) döndü.

29 Muharrem 1278'de (6 Austos
1861) azledildi. O sene Rebiyülev-

vel'de de (Eylül 1861) Edirne valisi

olup Zilka'de 1280'de (Nisan 1864)

ayrld. 11 Safer 1282'de (6 Temmuz
1865) Mecâlis-i Âliye'ye memur olup

23 Cemaziyelâhir 1288'de (9 Eylül

1871) vefat etti ve Sultan Mahmud
Türbesi bahçesine defnedildi. Bilgili,

dil bilir, sâdk, iffetli, doru ve sert ta-

biatlyd. Vefatnda yalsndan baka
bir eyi kalmayp tabip ve cenaze

masraf ihsan olunmutu. Konan
hayatnda borçlular zaptetmiür. Bir

kz kald ve Tosun Paazade Mustafa

Bey'e nikahland. lk haremini boa-
yp Ali Rzâ Paa'nm kz ile evlendi.

(IV. 300/01)

Mehmed Paa Babas mrimîrandan-

dr. Srkâtibi Mustafa Paa'ya damad
ve kethüda olmutu. Bu sayede mîri-

mîran oldu. Sonra kethüdâlktan ç-

karlp tara kaymakamlna gitmi

ve Bolu 'ya mutasarrf ola:*ak 1287'de

(1870/71) vefat eylemitir. (IV. 300)

Mehmed Paa Mora göçmenlerinden

olup kurulduu yllarda rizâmiye as-

kerliine girip liva ve ferik oldu. Sene-

lerce Dersaâdet Ordusu erkânndan
karakollar memuru olmu ve 1291 'de

(1874) emekliyken vefat edip Yenika-

p'ya defnedilmitir. (IV. 331)

Mehmed Paa Elekirdidir. 1284'de

(1867/68) tara hânedanmn ûrâ-y
Devlet'e aza olarak getirildii srada

bu da çarlmt ve mîrimîran olarak

birkaç sene kald. Sonra Peyas'a muta-

sarrf gidip 1292'de (18"^5) çadrda

iken üzerine bir ylan saldrarak biça-

reyi sarp ehid etmitir. Saft. (IV. 301)

Mehmed Paa Tekfurdaldr. Bah-

riye mirlivalarndan olup emekli ol-

du. 27 Cemaziyelewel 1306'da (29

Ocak 1889) vefat etti. (IV. 306)

Mehmed Paa Askerlikte ferik rüt-

besini hâiz olarak Safer 1307'de

(Ekim 1889) vefat eyledi. CIV. 306)

Mehmed Paa 1222'de (1807) do-

up 1251'de (1835/36) askerlie gir-

mi, liva ve ferik ve sonra 3. ordu re-

isi olmu ve nihayet emekli olarak 9

Rebiyülevvel 1307'de (3 Kasm 1889)

stanbul'da vefat eylemitir. (ÎV. 306)

Mehmed Paa Tersâne-i Amire'den
yetiip Bahriye Divan- Harbi'ne reis

ve mirliva olmutu. 3 Ramazan 1311'

de (10 Mart 1894) vefat et;i. (IV. 307)

Mehmed Paa Cihangiri:^ bir fakirin

oludur. Annesi hamam ustahmda
bulunduundan bunun tahsiline ça-



lm ve Mekteb-i Bahriye'den yeti-

ip yetenekli olduundan zrhl gemi-

lerde süvarilikte bulunarak nihayet

zrhh donanma komodoru, liva ve fe-

rik olmu, hüsn-i nazarla vefatma ka-

dar hatr geçer bulunmutur. 13 Re-

ceb 1313'de (30 Aralk 1895) vefat ey-

ledi. Beikta'ta Yahya Efendi Türbe-

si mezarlnda medfundur. (IV. 308)

Mehmed Paa 1244'de (1829/29)

Aksaray'da dodu. 1254'de (1838)

Mekteb-i Harbiye 'ye girip 1264'de

(1848) erkân- harp yüzbas olmu
ve mektepte muallim kalmtr. 1268'

de (1851/52) kolaas, 1277'de (1860/

61) binba ve Karada erkan- harbi-

yesi reisi ve 1278'de (1861/(2) kayma-

kam olup dönüünde yine mektepte

muallim oldu. Oradan miralaylk ile 2.

Ordu'ya gitmi, sonra livâhkla stan-

bul merkez kumandan olmu, ardn-

dan Yenipazar'a gidip buradan ferik-

lik ile Necd mutasarrf ve kumandan
olmutur. Birkaç sene sonra 3- Ordu

reisi, sonra 5. Ordu reisi olup 1296'da

(1879) süvari dairesi reisi, bir aralk

ilâveten Prizren mutasarrf ve kuman-

dan olmutur. Sonra muhâkemat da-

iresi reisi olup 10 Zilhicce 1311'de (14

Haziran 1894) müir rütbesi ihsan bu-

yurulmu ve 11 Receb 13l4'de (l6

Aralk 1896) vefat edip Fâti kabrista-

nna defnedilmitir. Dürüst, iffetli ve

dirayetliydi. (IV. 867)

Mehmed Paa Aksarayld.r. 1259'da

(1843) domu ve Bahriye Mekte-

fbi'nden yetimitir. Tersanede seçkin

hizmetlerde bulunduktan sonra bir-

kaç defa Avrupa'ya gitmi ve ûrâ-y
Bahriye azalgyla nizam ve muhâke-

mat dairesinde reislik eylemi ve fe-

rik rütbesine kadar yükselmitir. Re-

biyülevvel 13l4'de (Austos 1896)

vefat ederek Eyüp 'e defnedildi. ngi-

lizce, Franszca ve Almanca bilir, do-
ru, zekî, güzel konuurdu. (IV. 308)

Mehmed Paa (Aha7a) Gürcü Meh-

med Paa'nn kardei Erzurumlu Hü-

seyin Paa'mn damaddr. Paa yam-

na alp kapdanlkla derya beylerin-

den oldu. Onun sadâretinde 1026'dâ

(1617) Mara beylerbeyi oldu. 1030'

da (1621) Erzurum valisi ve 1037'de

(1627/28) Bosna valisi olup 1042'de

(1632/33) azledildi. 1043'de (1633/

34) Özi valisi ve padiah musahibi ve

vezir oldu. 29 Safer 1044'de (24 Aus-
tos 1634) vefat etti. Murad Paa Türbe-

si'nde medfundur. Biraz serkese de

dili düzgün ve giyimi mükemmeldi.

(IV. 156)

Mehmed Paa (Abaza) Harpde bu-

lunarak mîrimîran olmutur. Sonra

Sultanönü'ne mutasarrf tayin edildi.

Bu senelerde (1770'ler) vefat etti. (IV.

253)

Mehmed Paa (Abaza) Hekimzâde

Ali Paa'nn Enderun aas olup Ce-

maziyelevvel ll68'de (ubat 1755)

Türkmen aas oldu. Sonra mîrimî-

ranlkla Mara beylerbeyi oldu. 1176'

da (1762/63) Gönye mutasarrf olup

Rebiyülâhr 1183'de (Austos 1769)

Bender muhafz oldu. Cemaziyelev-

vel'de (Eylül) Bodan seraskeri ma-

iyetine memur olup evvâl'de (Mart

1770) çel sanca verildi. Cemaziye-

ievvel 1183'de (Eylül 1769) veziriik

ihsan buyuruldu. Muharrem 11 84'de

(Mays 1770) smail muhafz olup

sonra Silistre muhafz oldu. a'bân

1184'de (Kasm-Arahk 1770) vezirlii

kaldrlp Köstendil'e ikamete gönde-

rildi. ev\^ârde (Ocak-ubat 1771) K-
rm hannn ricasyla vezirlii geri ve-

rilip orduya getirildi. 1185'de (1771/
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11) katledildi. Vücudunun bir ksm
Üsküdar'da medfundur. Cesur ise de
nizamsz hareketinden iyi ve kötü

hizmeti görülmütür. Kardei bra-

him Paa'dr. (IV. 253)

Mehmed Paa (Abdîoglu) Vezir

aalarndan olup 1097'de (1686) ka-

pclar kethüdas olarak 1099'da

(1688) azledildi. 1102'de (1690/91)

am istikbalcisi olup 1105'de (1693/

94) Van beylerbeyi, 1107'de (1695/

96) Çorum ve Bozok mutasarrf ol-

du. Sonra vefat etti. (IV. 196)

Mehmed Paa (Abdülcelilzâde)

Mehmed Emin Paa'nm oludur. Mî-

rimîran olup 1191 'de (1777) Hotin

muhafz oldu. Sonra baka sancak-

larda bulundu. Ramazan 1198 (Tem-

muz-Agustos 1784) Akehir mutasar-

rf olup sonra vefat etti. (IV. 262)

Mehmed Paa (Abdülcelilzâde)

Süleyman Paa'nm oludur. 1198'de

(1784) mrimîran rütbesiyle Çorum
mutasarrf oldu= Senelerce orada ka-

lp 1212'de (1797/98) vezir rütbesiyle

Musul valisi oldu. Birkaç sene valilik

yapp orada vefat etmitir. (IV. 273)

Mehmed Paa (Ak) Saraydan yetie-

rek 1060'da (1650) vezirlikle am va-

lisi oldu. Cemaziyelevvel'de (Mays)
azledildi. Ramazan 1065 'de (Temmuz
1655) Bagdad valisi olup Muharrem
1067'de (Ekim-Kasm 1656) ayrld.

Valilik günleri hastalkla geçti. Sonra

Trabzon valisi ve Azak muhafz oldu.

Ramazan 1075'de (Mart-Nisan 1665)

Ankara valisi olduysa da hareketten

önce Kefe'de vefat eyledi. Binici, ce-

sur, avlanmaya dükün ve dünyadan
gafildi. (IV. 175)

Mehmed Paa (Alyanakzâde) Mus-
tafa Paa'nm oludur. Mekteb-i Har-

biye'den yetierek liva, ferik, zmir
kumandan ve seryâver olmu, sonra

Sofya ve stanbul kumandanlnda
bulunarak am feriki olarak 5- Or-

du'ya gitmi ve 1296'da (1879) orada

vefat etmitir. Doru, mert ve lâübalî-

merep bir zat idi. (IV. 304)

Mehmed Paa (Ammarzâde) Bir

mimarn oludur. Tersaneden yetiip

beylerden oldu. 1057 'de (1647) mri-

mîran rütbesiyle kapdan- derya ol-

du. 1058 (1648) ortalarnda vefat etti.

(IV. 163)

Mehm.ed Paa (Arab) Yükselip bey-

lerbeyi payesini alarak 1126 (1714) y-
lna kadar hizmette bulunmutur. Da-

ha sonra vefat etti. (IV, 209)

Mehmed Paa (Arab) Sipahi bra-

him Paa'nm oludur. 1232'de (1817)

domutur. 1251 'de (1835/36) girdii

askerhkte yükselerek Tophane-i

Amire ve Rebiyülevvel 1276 'da (Ekim

1859) istihkam mirlivas oldu. 1281'

de (1864/65) ferik olup Tophane
Meclisi'ne aza oldu. 1285'de (1868/

69) eyhül-harem-i nebevi olup

1286'da (1869/70) azledildi. 1288'de

(1871) ûrâ-y Devlet azas olup ayrl-

dktan sonra 2 Ramazan 1291 'de (13

Ekim 1874) vefat etti. Sütlüce'de ba-

basnn yannda medfundur. Doru
idi. (IV. 301/02)

Mehmed Paa (Arslan Paazade)
Mrimîran olup sancaklarda bulundu.

1137'de (1724/25) Aksaray ve 1157'

de (1744) Delvine mutasarrf olduu
görülmütür. Sonra vefat et:i. (IV. 234)

Mehmed Paa (Aç) Abazadr. Ter-

saneden yetiip kyl kethüdas oldu.

a'bân lll4'de (Ocak 1703) kapdan-

derya oldu. 28 evval 1115'de (5 Mart

1704) azille Safed sanca verildi.



Sonra kalyonlar bakapdan oldu.

ewâl 1125'de (Ekim-Kasm 1713)

ikinci defa kapdan- derya olup o se-

ne Zilhiccesinde (Aralk 1713-Ocak

1714) ayrld. Az müddette yine kap-

dan- hümâyûn oldu. 1126'da (1714)

Trablusgarb valisi olup 1128'de

(1716) orada vefat ecti. (IV. 211)

Mehmed Paa (Açzâde) Tersane-

den yetiip patrona olup sonra kal-

yonlar bakumandan oldu. 1113'de

(1701/02) vezir rütbesiyle Sivas valisi

ve ardndan Van ^e Safer 1115'de

(Haziran-Temmuz 1703) Basra valisi

olarak o senenin Zilhiccesinde (Ni-

san 1704) vefat etti. Olu Divitdar

Mehmed Paa'dr. (IV. 203)

Mehmed Paa (Atlbeyzâde) Der-

vi Paa'nn oludur. Bosna serha-

dinde muhafz iken 1095'de (1684)

stolni-Belgrad muhafz oldu. 1097'

de (1686) Bosna valisi olup 1098'de

(1687) azledilerek selefi Siyâvu Pa-

a'nn gadri üzerine hiddetie gittii

Egti kalesinde dümana esir ve elle-

rinde yok olmutur. Olu Ali Paa'

dr. (IV. 187)

Mehmed Paa (Aznzâde) smail

Paa'nn kznn oludur. Yükselerek

mîrimîran ve sonra vezirlikle Sayda

valisi olup oradan Cemaziyelevvel

1177'de (Kasm 1763) Haleb, 1178'de

(1764/65) Rakka, Cemaziyelâhir 1185'

de (Eylül 1771) am. valisi olup 1186'

da (1772) azlolunmu ve Cemaziyelâ-

hir 1187'de (Agustos-Eylül 1773) tek-

rar am valisi ve 1192'de (1778) ilâve-

ten Kudüs valisi olmutur. 11 Cema-

ziyelewel 1197'de (14 Nisan 1783)

vefat eyledi. Bilâl-i Habeî civarnda

medfundur. Tedbirj, güçlü ve zen-

gindi. Olu Abdullah Paa'dr. (IV.

260)

Mehmed Paa (Babanl) Timur Pa-

azade Mahmud Paa'nn oludur.

12l6'da (1801/02) Köy ve Harir mu-

tasarrf olup mîrimîran oldu. 1220'de

(1805) akral^asndan Abdurrahman

Paa elinde vefat etti. (IV. 273)

Mehmed Paa (Babatü) Hâlid Pa-

azadedir. Mîrimîran olup orada mu-

tasarrf olmaa çaltysa da akraba-

sndan Abdurrahman Paa bunu 1224'

de (1809) tevkif etmekle o halde ve-

fat etmitir. (IV. 278)

Mehmed Paa (Balh) Yeniçeridir.

Zaarc, seksoncuba olduktan son-

ra Receb 1118'de (Ekim 1706) kul

kethüdas oldu. Zilhicce'de (Mart

1707) yeniçeri aas oldu. Rebiyülâ-

hr 1119'da (Haziran 1707) Nigboiu

sanca verilip emekli edildi. Sonra

vezirlikle Erzurum valisi olup 1128'

de (1716) orada vefat eyledi. (IV. 211)

Mehmed Paa (Baltac) Bosnaldr.

Enderun'dan yetiip Antalya beylii

ve sonra Silistre ve îkodra mirlivas,

sonra Sivas, 956'da (1549) Bagdad,

957'de (1550) tekrar Sivas ve 959'da

(1552) Bagdad beylerbeyi oldu. Har-

bederek ehrizor'u fetheyledi. 968'de

(1560/61) azledildi. I. Süleyman (Ka-

nunî) devri (1520-1566) sonlarnda

stanbul'da vefat eyledi. Sert sözlüy-

dü. Bu sebepten lâkapland. Olu
Mahmud Paa, Musul valiliinde bu-

lundu. (IV. 115)

Mehm^ed Paa (Baltac) Saray Bal-

tac Ocafndan yetiip beylerbeyi

payesi verildi. 103rde (1622) Bosna

valisi olduysa da o sene ayrld ve

sonra vefat eyledi. (IV. 149/50)

Mehmed Paa (Baltac) (Pakça

Müezzin) Kastamonu'da Osmanck-

ldr. stanbul'a gelip baltac oldu.
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Güzel sesli olduundan mûsikîye he-

ves etmi ve müezzin olup "JVlehmed

Halife" namm kazanmtr. Sonra kâ-

tiplie heveslenerek dârüssaâde aa-
s yazc halifelerinden olup yazc ve

a'bân 1115'de (Aralk 1703) mîra-

hûr- evvel oldu. Receb 1116'da (Ka-

sm 1704) vezirlikle kapdan- derya

ve 23 a'bân 1116'da (21 Aralk 1704)

sadrazam oldu. 19 Muharrem 1118'

de (3 Mays 1706) azledilip Sakz'a

sürüldü. Sürdürmeye çalt dârüs-

saâde yazcs Nevehirli brahim
Efendi'nin (Paa) yardmyla Erzurum

valisi olup yoldan çevrildi. Az vakitte

bu makamlara, düzenbaz olduun-
dan hile ve aldatma geldi. Rebiyülev-

vel 1119'da (Haziran 1707) Sakz mu-
hafz oldu. Zilka'de 1120'de (Ocak

1709) Haleb valisi olup 22 Cemaziye-

lâhir 1122'de (18 Austos 1710) ikin-

ci defa sadrazam oldu. Serdâr- ek-

remlikle harbe çkp Rusya imparato-

ru Deli Petro'nun ordusuyla etrafn

sarm ve esir etmesi kolaylamken
bar istemesi üzerine vazgeçti. Dö-
nüte evval 1123'de (Kasm 1711)

azledilerek Midilli'ye ve sonra Lim-

ni'ye sürüldü. 11 24 'de (1712) orada

vefat etti. Ya 50'yi aknd. Akll,

tedbirli, cesur, vakur, bunun yannda
düzenbaz, gaddard. Tarihçiler, Deli

Petro'nun esirlikten kurtulmasna

rüvet ve sveç kralna hiddet mana-

sn verirler. Herhalde Rusya ordusu-

nu imparator ile birlikte esir etse, ta-

rihimizce an aldracak bir hizmetle

yi ün kazanm olacakt. Kz Fatma

Hanm'n olu Emin Mehmed Bey'

dir(-^). (IV. 208/09)

Mehmed Paa (Beli aas) Bölük

aalarndan olup mîrimîranlkia 1100'

de (1688/89) Ni ve Köstendil muha-

fz oldu. Sonra Yanya muhafz olup

vefat etti. Olu Hüseyin Paa'dr. (ÎV.

190)

Mehmed Paa (B(sylerbeyi) Mara
köyleri Ermenilerinden birinin olu
olup çocukluunda Uzeyr beyi Be-

oglu Kaya Bey'e Intisab ile Müslü-

man olmu ve onun avclktaki öh-
retinden istifade e;mitir. Kaya Bey
bunu dier birkaç glmanla ehzade
il Selim'e hediye eylemitir. Amasya'

da beraber bulunup tahta çknn
ardndan büyük mîrahûr olmutur.

99rde (1583) yeniçeri aas olup 992'

de (1584) beylerbeyi payesi verilmi-

tir. 994'de (1586) aalktan azille yine

Enderun'a girdi. 995'de (1587) vezir

pâyesiyle padiah musahibi ve Osman
Paa'nn sefere gidiinde Enderun

müdir-i umûm oldu. Sonra padiahn
mutemedi olup huzurda iken vüzerâ

tarada bekler idiler. brahim Paa
aleyhinde bulunarak buna galebe ey-

ledi. 997'de (1589) vefat etmitir. Sik-

kenin slahna memuriyeti ve dogan-

clkta ustal olup sadrazam ve vezir-

lerden daha nüfuzluydu. (IV. 127)

Mehmed Paa (Bykh) I. Selimin

(Yavuz) mutemedi ve mîrahûru olup

tahta çknda Trabzon beylerbeyi

oldu. 923'de (1517) Kürdistan fethe-

dilince Diyarbekr valisi olup orada

sadakatle hizmetinden dolay vezirlik

ihsan buyurulmutur. 928'de (1522)

vefat eyledi. Cesur ve gayretliydi.

Kardei Üveys Paa olup Olu Musta-

fa Paa'dr. (IV. lOS)

Mehmed Paa (Bykh) Msrhdr.
Cesur beylerden olup Cidde beyi ol-

du. 1106'da (1694/95) vezirlikle Ha-

be valisi olup 1107'de (1695/96) hac

emin oldu. 1108'de (1696/97) Gazze

mutasarrflgyla harbe memur oldu.



o sene Konya valisi oiup Muharrem

1109'da (Temmuz-Agustos 1697)

Belgrad muhafz oldu. lllO'da (1698/

99) am valisi ve Fatraa Hanm Sul-

tan 'in zevci oldu. Ardndan Anadolu

valisi ve 11 11 'de (1699/1700) Diyar-

bekir valisi olup Muharrem 1113'de

(Haziran 1701) Bagdac. harbinde töh-

met etmekle idam edildi. Olu Said

Mehmed Bey olup Deli Hüseyin Pa-

azade Mustafa Paa'nm kzyla ev-

lenmi ve bundan Seyyid Halil Bey

adnda bir olu olup 22 Rebiyülâhir

1196'da (6 Nisan 1782^ vefat edip Ye-

dikule'de ceddi Hüseyin Paa'nn ya-

nna defnedilmitir. (P^. 200)

Mehmed Paa (Biber) Bosnaldr.

II. Osman devrinde (l6l8-l622) Bos-

tanc Oca'ndan yükselip bostanc-

ba olmutur. Meyhaneleri tefti

edip hizmet yapt. 1030'da (1621) Si-

vas beylerbeyi oldu. leh seferine gi-

diinde vezir rütbesiyle stanbul kay-

makam oldu. Dönüte 1031'de

(1622) Msr valisi olup 75. günde az-

lolunup inzivaya çekildi. 1032 'de

(1623) Kemanke Ali Paa'nm dedi-

kodusuyla cezalandrlp vefat etti.

Tedbirli ve güçlüydü. (IV. 150)

Mehmed Paa (Boazlyanlzâde)
Sivas â'yânmdan olup Safer 1136'da

(Kasm 1723) mîrimîranlkla Krehir

ve Nide mutasarro oldu. Safer

1137'de (Ekim-Kasm 1724) Adana

valisi ve sonra ehrizor beylerbeyi ol-

du. Muharrem ll40'ca (Agustos-Ey-

lül 1727) idam edildi. (IV. 222)

MehmedPaa (Bonak) Bosnaldr

Saraydan yetiip beylerden oldu.

Sonra beylerbeyi olarak Rum Meh-

med Paa yerine serdâr dahi olmu-
tur. 880 (1475/76) ylndan sonra ve-

fat etmitir. (IV. 104)

Mehmed Paa (Bonakzâde) Çu-

kadar- ehriyârî Bonak Osman Aa'
nm olu olup 1227'de (1812) dodu.

1248'de (1832/33) mâbeyn-i hümâ-

yûna alnp 1255'de (1839) kurenâ-

dan oldu. kinci mâbeynci iken 1264'

de (1848) affolundu. Ardndan mîri-

mîranlkla Varna muhafz olup Ra-

mazan 1267'de (Temmuz 1851) ve-

zirlikle Edirne valisi olarak 1268'de

(1851/52) azledildi. Muharrem 1270'

de' (Ekim 1853) Selanik, Zilka'de'de

(Temmuz 1854) îkodra, Muharrem

1271'de (Eyiül-Ekim 1854) Rumeli,

Receb 1272'de (Mart 1856) Sivas ve

Zilka'de 1275'de (Haziran 1859) Kas-

tamonu valisi olup Cemaziyelevvel

1276'da (Aralk 1859) ayrld. Zilhicce

1278 ortalarnda (Haziran I86I sonla-

r) Bursa valisi olup 1279'da (1862/

63) ayrld. Ramazan 1285'de (Aralk

1868-Ocak 1869) Canik mutasarnh

olup a'bân 1293'de (Agustos-Eylül

1876) ayrlmtr. 15 Safer 1294'de (1

Mart 1877) vefat eyledi. Çamlca'da

Selâmî Efendi yaknnda medfundur.

Dindar, edip, yumuak, doru, dervi

huylu, tedbirsizdi. (IV. 303)

Mehmed Paa (Boyah) Mevâlîden

Pîr Ahmed Çelebi'nin oludur. Di-

van- Hümâyûn kâtiplerinden olup

tezkireci oldu. Rebiyülâhir 975 'de

(Ekim 1567) nianc oldu. 981 'de

(1573/74) Haleb beylerbeyi olup 984'

de (1576) ikinci defa nianc oldu.

Rebiyülâhir 988'de (Mays-Haziran

1580) dördüncü vezir oldu. Safer 990'

da (Mart 1582) azledildi. 99rde (1583)

üçüncü defa nianc olup 996'da

(1588) azlolunup. Zilhicce 996:da

(Ekim-Kasm 1588) dördüncü defa

nianc ve Ramazan 997'de (Tem-

muz-Austos 1589) altnc vezir olup
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istanbul'da lOOrde (1592/93) hasta

olarak vefat etti. iir ve inada ustay-

d. Cami, medrese ve tekke yapt,

orada medfundur. 5 kzn 5 uiemâzâ-

deye verdi. 19 ve 17 yalarnda bulu-

nan oullan Abdullah Bey ve Abdur-

rahman Bey Rebiyülâhir lOOO'de

(Ocak-ubat 1592) iki gün zarfnda

çiçek hastalndan vefat etmeleriyle

biçarenin belini büktüler. Dier olu
Nutkî iMehmed Bey dir(-^). (IV. 131)

Mehmed Paa (Bulgar) Mâbeyn-i

hümâyûndan çkma olup Trhala pa-

as oldu. lOll'de (1602/03) kötü hiz-

metinden dolay azledilmi ve gazaba

urayarak vefat etmitir. (IV. 137)

Mehmed Paa (Burnaz) (Haftan-

c) Sadrazam Hac Ali Paa'mn ket-

hüdas olup 1105'de (1693/94) cebe-

ciba ve o sene Yeniehir paas ol-

1044 du. llll'de (1699/1700) tekrar cebe-

cibai olup 1113'de (1701/02) ayrld.

Sonra vefat etmitir. (IV. 201)

Mehmed Paa (Burunsuz) Karay-

lanoglu îsraail Paa'mn oludur.
Gençliinde kapcba olup lll4'de

(1702/03) "^nakselerek Âlâiye sanca-

yla mîrimîran oldu ve Babada'na
muhafz gitti. Receb 112rde (Eylül

1709) Ohr sanca mutasarrf, sonra

Mara beylerbeyi, Safer 1135'de (Ka-

sm 1722) Konya, 1137'de (1724/25)

Trhala valisi, 1138'de (1725/26) Edir^

ne bostancbas, Rebiyülâhir 1139'

da (Aralk 1726) kapclar kethüdas,

sonra nebaht, Cemaziyelâhir 1140'

da (Ocak-ubat 1728) kodra, 1142^

de (1729/30) vezirlikle Rumeli valisi,

ll45'de (1732/33) tekrar nebaht,
sonra Bender muhafz olup Kefe'ye

memur oldu. Cemaziyelâhir ll48'de

(Ekim-Kasm 1735) Trhala valisi, ar-

dndan Özi valisi, Zilhicce 11 48 'de

(Nisan-Mays 1735) Babadag seraske-

ri ve sonra Kefe seraskeri oldu. 1152'

de (1739/40) vefat etti. Cesur ve gay-

retliydi. (IV. 232)

Mehmed Paa (Canm Hoca) Ter-

sanemden yetiip kalyon hâcelerinden

oldu. Sonra kapdan olup Zilhicce

1126'da (Aralk 1714) paalkla kap-

dan- derya ve vezir oldu. Rebiyülev-

vel 1129'da (ubat 1717) azl ve Yedi-

kule'de tevkif edilip aftan sonra 1130'

da (1718) Koron muhaf:.z ve 1138'de

(1725/26) Hanya muhafz oldu. Zil-

hicce ll43'de (Haziran 1731) ikinci

defa kapdan- derya olup Cemaziye-

levveî ll44'de (Kasm 1731) azledil-

di. O sene Ramazannda (Mart 1732)

Agnboz muhafz odu. Zilka'de 1145'

de (Nisan-Mays 1733) üçüncü defa

kapda- deyâ olup i:49'da (1736/

37) azledilerek Kütahya'da oturdu.

1150'de (1737/38) orada vefat etti.

Deniz ilerini bilir ve sâdkd. Olu
Ahmed Bey 11 56 'da (1743) ve dieri

der^^â beylerinden smail Bey 1185'

de (1771/72) vefat edip Üsküdar'da,

1150'de (1737/38) vefat eden annele-

ri Havva Hatundun yanma defnedildi-

ler. Damad, Mustafa Paazade Ab-

dülkadir Paa'dr. Kz Eehiye Hanm
1153'de (1740) vefat ederek Eyüp'e

defnedildi, Oullarndan biri de Sey-

yid Mustafa Bey'dir(-^). (V. 230)

Mehtned Paa (Cebecizâde) Dâ-

rendelidir. Orann eski hanedann-

dan olup Sar Abdurrahman Paa'mn
akrabasndan olduundan kapcba
olup Kesriyeli Ahmed Paa'ya kethü-

da oldu. 1181'de (1767/68) mîrahûr-

evvel ve n82'de (1768/69) Boaz
muhafz oldu. 10 Zilka'de 1190'da

(21 Aralk 1776) sadâret kethüdas ol-

du, 16 gün geçince (6 Ocak 1777) ve-



zir rütbesiyle sadrazam oldu. 8 a'bân

1192'de (1 Eylül :.778) azledilerek

Bozcaadaya sürgür olundu. 27 ev-
val 1192'de (18 Kas.m 1778) vezidigi

geri verilip nebaht muhafz ve 1 Ce-

maziyeiewel n93'de (17 Mays 1779)

çel sanca verilip o senenin Zilka*

desinde (Kasm) isteiyle emekli

olup Darende'de oturdu. l6 Rebiyü-

lev\^el 1198'de (8 ubat 1784) vezir-

likle Erzurum valisi olduysa da görev

yerine varmadan önce vefat etti. Ya
70 'e varm, yi ve kötü günler gör-

mü, iyi iler yapmu, vakur, tehdidini

yerine getirecek güçte bir vezirdi.

Darende'de cami, han, medrese, ces-

me ve köprü bina eyledi. Baz yollarn

yaplmasna himmet etti. Torunlar

Almed Bey ve Meimed Bey'dir(-^).

Hazinedar Mehmecl Aga'dr(->). Da-

madnn kardei, 'mam Aga" de-

mekle mehur Hafz brahim Efendi

1207'de (1792/93) vefat etti ki, Mora-

lidir. Bunun damad Mustafa Bey,

1223'de (1808) vefa: etti. (IV. 26l)

Meimed Paa (Cerrah) III. Meh-

med'in ehzadeliinde sünnet hizme-

tini etmekle Ende*ûn'da terbiye edil-

mi bir zattr. III. Murad'm tahta çk-
nda (1574) çukadar- ehriyârî, 987'

de (1579) yeniçeri aas ve 989 'da

(1581) üçüncü vezir olmutur. Belg-

rad seferinde zahire satn almaya me-

mur olmutur. Sonra ikinci vezir ve

sonra sadâret kaymakam oldu. Ra-

mazan 1006'da (Nisan 1598) sadra-

zam olup Cemaziyelâhir 1007'de

(Ocak 1599) azledildi. Ramazan

1012'de (ubat 160^.0 ikinci defa sad-

razam kaymakam oldu. Hastal jü-

zünden 5-6 ayda azledildi. 6 a'bân
1013'de (28 Aralk l604) vefat eyle-

mitir. 1007'de (1598/99) Avratpaza-

r'nda bir cami, hamam ve türbe yap-m ve orada defnedilmitir. Oullar
PM Bey ve Osman Bey'dir. Pîrî Bey

yannda medfundur. Yumuak tabiat-

l, lml ve temkin sahibiydi. (IV. 138)

Mehmed Paa (Civan Kapcba)
(Semin) (Sultanzâde) Sadrazam Ah-

med Paazade Abdurrahman Bey'in

oludur. Annesi Cagalazâde Sinan

Paa'nm kz olduundan gençliin-

de kapcba olarak "Civan Kapcba-
" denmitir. 1040'da (1630/31) vezir

rütbesiyle kubbeniîn oldu. Rebiyü-

lâhr 1043'de (Ekim 1633) Rodos'a

gönderildi. Döndükten sonra 1048'de

(1638/39) Msr valisi olup Cemaziye-

lewel 1050'de (Agustos-Eylül l640)

azledildi. 105rde (1641/42) Azak
serdâr olup sonra yine kubbe veziri

oldu. 1053'de (1643) am valisi olup

6 Zilka^de 1053'de (16 Ocak 1644)

sadrazam oldu. e\a^âl 1055 'de (Ka-

sm-Aralk 1645) azlolunup ardndan

Girit serdâr oldu. Cemaziyelâhir 1056'

da (Temmuz-Austos 1646) orada

vefat etti. Cenazesi Üsküdar'a nakle-

dilerek Hz, Hüdâi Tekkesi yaknma
defnedildi. Ya 50 'ye yaklamt. S-

cak kanl, yumuak huylu ve güler

yüzlüydü. Olu mîrialem Süleyman

Bey, genç iken Zilhicce lOöl'de (Ka-

sm-Aralk 1651) vefat edip ehzade
Camii'ne defnedildi. Bunun olu mî-

rialem Mehmed Bey Receb 1083 'de

(Ekim-Kasm l672) ve onun olu Ah-

med Bey 1127'de (171 5) vefat eyledi-

ler. Bir olu da Mustafa Bey olup

1117'de (1705/06) Almanya harbine

gitmi ve harpde kaybolmutur. To-

runlarndan Hac brahim Bey Zilhic-

ce 1178 'de (Mays-Haziran 1765), o-
lu Abdülkerim Bey 1192'de (1778)

vefat eylediler. Hepsi ehzâdebarna
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defnolunmulardr. kethüdâba Yu-

suf Aga'nn Üsküdar'da Mihrimah

Sultan Camii'nde ve dolaplarda biraz

kitab olup stanbul'da Rüstem Paa
Kütüphanesi'ne naklolunmutur. (IV.

161/62)

Mehmed Paa (Çatak) Enderun'

dan yetierek kapclar kethüdas ol-

du. Birkaç sene sadkane hizmetle

1078'de (1667/68) vezir rütbesiyle

Anadolu valisi ve sonra Bosna valisi

olup Zilka'de 1081'de (Mart l671) ve-

fat etti. (IV. 179)

Mehmed Paa (Çavuzâde) Ende-

run'dan yetierek çknda beylerbeyi

ve ardndan Gevherhan Sultan'm zev-

ci olarak vezir oldu. 1057'de (1647)

Diyarbekir valisi olup 1058'de (1648)

Abaza Hasan'a tâbi olduunda zevce-

si efaatiyle affedilip Boaz muhafz,

1046 sonra ehrizor valisi ve Cemaziyelâhir

1063'de (Mays l653) kapdan- derya

olup Muharrem 1064'de (Aralk l653)

azledilmitir. 1067'de (l657) yine Bo-

az muhafz olup Muharrem 1068'de

(Ekim 1657) ikinci defa kapdan oldu.

evval'de (Temmuz 1658) azledildi.

1069'da (1658/59) Anadolu, 107rde

(1660/61) Mara ve 1074'de (1663/64)

Sivas, 1076'da (1665/66) am valisi

olup 1077'de (1666/67) azledildi. Mu-

sul, 1083'de (1672/73) Sivas ve 1087'

de (1676) tekrar Anadolu valisi olup

nihayet Azak muhafz olmutur. Ce-

maziyelevvel 1092'de (Mays-Haziran

I68I) vefat etti. Tedbirli ve güçlüydü.

(IV. 184/85)

Mehmed Paa (Çelebi) Yeniçeridir.

Ocaktan yetierek kul kethüdas olup

sonra ayrlmtr. Zilhicce 1112'de

(Mays 1701) sekbanba oldu. Ayrl-

dktan sonra Cemaziyelâhir 1115'de

(Ekim 1703) yeniçeri aas oldu. Re-

ceb 1116'da (Kasm 1704) azledildi.

evval'de (ubat 1705) ikinci defa ye-

niçeri aas olup Receb 1118'de (Ekim

1706) azledilmitir. 12 S^ier 1123'de

(1 Nisan 1711) vezirlikle sadâret kay-

makam oldu. 9 evval 1123'de (20

Kasm 1711) üçüncü defa yeniçeri

aas oldu. 22 evval 1124'de (22 Ka-

sm 1712) tekrar stanbul kaymakam
oldu ve 18 Zilhicce'de (I6 Ocak 1713)

Özi muhafz oldu. 1126'da (1714) Ma-

ra valisi olup orada vefat etti. Doru,
tedbirli ve cesurdu. (IV. 209)

Mehmed Paa (Çelebi) Nalbantlk-

tan yeniçeri olup ll69'da (1755/56)

kul kethüdas oldu. Zilhicce ll69'da

(Eylül 1756) yeniçeri aas olup Rebi-

yülevvel 117rde (Kasm 1757) vezir-

lik verilip az bir müddet Hanya mu-
hafz oldu. Cemaziyelâhir 1172'de

(ubat 1759) Arboz, Receb 1172'de

(Mart 1759) Rumeli, evval 1174'de

(Mays 176l) Selanik, sonra Urfa ve

Muharrem 1181 'de (Haziran 1767)

Msr, 1182'de (1768/69) tekrar Urfa,

a'bân 1183'de (Aralk 1769) Kilis ve

A'zaz sancaklarnn eklenmesiyle

Bender seraskeri oldu. Rusya ile Bo-
dan cihetlerinde harp ederken Ben-

der reayas dahi harekete gelmekle

kaleyi güzel muhafaza etmi ve Ce-

maziyelâhir 1184'de (Eylül-Ekim

1770) vebadan vefatna kadar gazada

çalmtr. Yumuak huylu ve gev-

ek ise de muharebede hizmeti gö-

rüldü. (IV. 252)

Mehmed Paa (Çelebi) (Hiyazelci)

Kalemden yetiip tersane emini, sonra

sadrazam kethüdas oklu. 11 00'de

(1688/89) vezir rütbesiyle sadâret kay-

makam oldu. 4 Muharrem 1101' de

(18 Ekim 1689) azledilerek Silistre va-

liliiyle Nibolu muhafzlna gönde-



rilirken birinci konakta döndürülüp

Edirne'de tevkif edilmi ve Rebiyülâ-

hr llOrde (Ocak 1690) vefat etmitir.

yi hizmet edememitir. (IV. 190/91)

Mehmed Paa 'Çdî^) Polad Ah-

med Paa'nm oludur. Kapcba ve

sonra mîrimîran olup Hamid muta-

sarrf oldu. Zilhicce 1156'da (Ocak-

ubat 1744) vezirlik ihsan buyuruldu.

Ramazan 1158'de (Ekim 1745) Kon-

ya, Ramazan 1159^da (Ekim 1746) Di-

yarbekir, Cemaziyelâhr 1160'da (Ha-

ziran 1747) Van ye o sene Ramazan'

da (Eylül) Karah:sar- Sâhib, a'bân
ll6l'de (Austos 1748) Anadolu ve

Zilka'de'de (Kasm) Trabzon ve Zil-

hicce'de (Aralk) Rakka, Zilka'de

ll63'de (Ekim 17:30) Aydn ve ewâl
ll65'de (Austos 1752) Agrboz, ar-

dndan çel ve Receb ll67'de (Mays

1754) Adana, sonra ikinci defa Aydn
ve Rebiyülevvel 1173'de (Kasm 1759)

çerde babuglug; ile Sayda ve Trab-

lusam ve Cemaziyele\'verde (Ocak

1760) hac emirlii ile am valisi oldu.

Rebiyülâhr 11 7^^ 'de (Kasm 1760)

ikinci defa Rakka ve Safer 1175'de

(Eylül 1761) ikinci defa Konya, 1176'

da (1762/63) ikinci defa Adana, Receb

1177'de (Ocak 1764) Anadolu, Muhar-

rem 1178'de (Temmuz 1764) üçüncü

defa Konya, sonra üçüncü defa Ada-

na valisi olduysa da Muharrem 1179'

da (Haziran-Temmuz 1765) hareket-

ten önce Konya'da vefat eyledi. Da-

yankl, salam, tedbirli, güçlüydü.

Oullar brahim Paa, Ahmed Paa
ve smail Paa'dr, Ei Hâcce Züleyhâ

Hanm, 1222'de (1807) vefat etmitir.

Ahmed Paa'nm olu Yahya Bey,

evval 1209'da (;Nisan-Mays 1795)

vefat etti. Kznn olu Mahmud Bey,

1235'de (1819/20;) vefat eyledi. Üskü-

dar'da medfundurlar. (lY. 248/49)

Mehmed Paa (Çolak) Beylerden

olup yükselerek Kbrs muhafz ol-

du. llOrde (1689/90) idaresi tefti

edilip yerinde braklmtr. Sonra ve-

fat etmitir. (IV. 194)

Mehmed Paa (Çufutolu) Beyler-

den olup Trablusam beylerbeyi ol-

mutur. 1122'de (1710) Adana valisi

oldu. Sonra vefat etti. (IV. 208)

Mehmed Paa (Damad) Sadrazam

ibrahim Paa'nm kardeidir. Ende-

run'dan yetiip ehrizor beylerbeyi ol-

du. Azilden sonra stanbul'a gelmiti

ve ehzade Mehmed'in kz Hümâah
Sultan ile evlendi. Zilka'de 1000

(Austos 1592) ortalarnda vefat etti.

ehzade Camii Türbesi hariminde def-

nedildi. Çok mah çkü. (IV. 130)

Mehmed Paa (Damad) Mevkufat

bahalifesi Ahmed Efendi'nin oullu-

u ve köle sidir. Kasapba Ali Aga'ya

damad oldu. Kalemde hulefâdan, son-

ra hâcegândan olup 1109'da (1697/

98) defter emini ve lllO'da (1698/99)

defter vekili, sonra ruznâme-i sânî ol-

du. Oradan istifa ederek mevkufat ka-

lemine halife -i sânî olmutur. Cemazi-

yelevvel 1118'de (Austos 1706) def-

terdar- kk- evvel olup Zilka'de

in9'da (ubat 1708) azledildi. 5 Safer

1120'de (26 Nisan 1708) sadâret ket-

hüdas olup Cemaziyelâhr'de (Agus-

tos-Eylül 1708) azille ardndan nian-

c oldu, 4 Cemaziyelâhr 11 21 'de (11

Austos 1709) ikinci defa defterdar

oldu. 10 Zilhicce 1123'de (19 Ocak

1712) azlolunup 17 Cemaziyelevvel

1124'de (24 Haziran 1712) üçüncü

defa defterdar olarak 28 Cemaziye-

lev\^el 1125^de (22 Temmuz 1713) az-

ledildi. 1126'da (1714) Kayseri sanca-

gyla Bender muhafz oldu. Zilhicce

1126'da (Aralk 1714) Hotin muhahz
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olup Zilhicce 1128'de (Kasm-Aralk
1716) vezir rütbesiyle davet olundu.

16 Muharrem 1129'da (31 Aralk
1716) dördüncü defa defterdar oldu.

Sadrazam olmasma ihtiyarl mani
olup Rebiyüle^^^el 1129'da (ubat
1717) azille kubbe veziri oldu. Ordu-
nun Ni sahrasnda bulunduu srada
Ramazan 1129'da (Austos 1717) me-
sane hastalndan vefat etti. îyi tabi-

atl, güzel ahlâk sahibi, vakur olup

herkese gönül alc muamele ederek

beytülmal-i müslimni konrdu. Olu
Ahmed Bey'dir(->), Bir olu zzet Ali

Paa'dr. (IV. 213/14)

Mehmed Paa (Debba) Beylerden

olup serhadleri iyi bildiinden Bosna
beylerbeyi oldu, 1035'de (1625/26)

Özi, 1038'de (1628/29) Kefe, 1042'de

(1632/33) am valisi oldu, O sene az-

ledildi ve vefat etti. Akll ve cesurdu.

(IV. 155)

Mehmed Paa (Debba) Maktul

Mûsâ Paa'ya damad olup o sayede
sipahiler aas ve 11 Safer 1056'da

(29 Mart 1646) yeniçeri agas olup

Rebiyülevvel 1056'da (Nisan-Mays

1646) Kefe beylerbeyi oldu. Muhar-
rem 1057'de (ubat 1647) ikinci defa

yeniçeri aas oldu. O sene Cemazi-

yelevvel'de (Haziran) azledildi. 1062'

de (1652) Musul valisi olup sonra ve-

zirlik verildi. Vilâyetleri devrederek

Muharrem 1070'de (Eylül-Ekim 1659)

vefat etti. (IV, 172)

Mehmed Paa (DeJfterdarzâde)

Prevezeli Mustafa Paa'mn oludur.

Babasnn defterdarlnda maliyeye

girip Divan- Hümâyûn hâceliklerine

ve sonra kapcba olarak bölük aa-
hklarna nail oldu. Sonra paalkla Er-

zurum ve Mora ve 1060'da (1650)

Bosna ve 1062 'de (1652) am beyler-

beyi olup 1065'de (1655) azledildi.

Cemaziyelevvel 1066'da (Mart 1656)

vezir rütbesiyle badefterdar olup o

sene Recebinde (Mays) vefat etti. Za-

mann sadrazam Siyavu Paa'dan,

annesi af diledikde "Olun, ilim ve

fazlm var diye kibrinden bizi dinle-

mez oldu'' demiti. Allah'n hikmeti o

gece Siyavu Paa da eceliyle vefat

edince ikisinin na'lar: ayn gün mu-
salla tama konmutur, Âlim, fâzl, iyi

huylu, çelebi mizaç ve sadârete lâyk-

t. Alçakgönüllü görünmez, kimsenin

yüzüne gülmezdi. Olu, kapcba-
lardan olup "Kör Bey" diye öhret al-m ve Süleymaniye'de bulunan ko-

namda 1100 (1688/89) tarihine ka-

dar hayatta kalmur. (IV. I68)

Mehmed Paa (Deli) Krkbir bölü-

gündendi. Yükselerek 1224'de (1809)

sekbanba oldu. Muharrem 1225 'de

(ubat 1810) azledilip mîrimîranlk

verilerek Rebi^oilevve:: 1225 'de (Ni-

san 1810) katledildi. Egrikap'da

medfundur. Bozguncuydu. (IV. 277)

Mehmed Paa (Deli Bekirzâde)
Derya beylerinden olup 1136'da

(1723/24) Azak Kalesi'nin tamirine

memur olmutur. Sonra vefat etti.

(IV. 221)

Mehmed Paa (DeH Emir) Beyler-

den olup yükselerek :.089'da (l678)

Mara beylerbeyi ve sonra Kayseri'nin

ilâvesiyle Nigbolu muhahz, 1092''de

(1681) Adana, 1095'de (1684) Musul

valisi olup sonra vefat etti, (IV. 187)

Mehmed Paa (Der/i Aazâde)
1092xle (1681) Mula mutasarrf

olan bir mîrimîrandr. Sonra vefat et-

mitir. (IV. 186)

Mehmed Paa (Den/ Aazâde)
Deyâ beylerindendir. 1106'da (1694/



95) tutukland. Daha sonra vefat etti.

(IV. 196)

Mehmed Paa (Dîzdarzâde) Sadra

zam Salih Paa'nm mürebbisi ve

efendisi olup onun himmetiyle Erzu-

rum beylerbeyi olmutur. 1058'de

(1648) Kars beylerbevi oldu. Hezar-

pare Ahmed Paa'nm gadrinden

hüsn-i niyede kurtulup 1060'da

(1650) vefat eylemitir. (IV. l64)

Mehmed Paa (Doçe) Bostanc

Ocag'ndan yetiip haseki ve 1043'de
'

(1633/34) bostancba oldu. evval

1046'da (Mart 1637) Bosna beylerbe-

yi oldu. 1049'da (1639/40) azledilmi

olarak Edirne seraskeri olmu ve son-

ra Vize sancana nakledilmitir. 1054'

de (1644) Kanije beylerbeyi olup ora-

da vefat etmitir. Muktedirdi. (IV. l6l)

Mehmed Paa (Doramac) Yeni-

çeridir. 10 sene içinde kul kethüdâh-

gyla sekbanbalkta üçer defa bu-

lunmutur. 1106'da (1694/95) bir de-

fa vekâleten yeniçeri aas dahi ol-

mutu. evval 1112'de (Mart 1701)

asaleten yeniçeri aas olup Zilhicce

1113'de (Mays 1702) vezirlikle Hanya

valisi, Cemaziyelâhir 1115'de (Ekim

1703) Bosna valisi, Receb lllö'da

(Kasm 1704) nebaht valisi olup sene

sonunda orada vefat etti. Cesur, ted-

birli, akll idi. Hrka-i erife civarnda

bir çemesi vardr. (R'. 204)

Mehmed Paa (Dukaginzâde) Ah-

med Paa'nm oludur. Mâbeynden

yetiip saraydan çknda Haleb bey-

lerbeyi oldu. 96l'de (1554) Msr vali-

si oldu. Rebiyülâhr 963'de (ubat

1556) ayrld. Rebi^iale^el 964'de

(^1 Ocak 1557) vefat etti. Sofras bol

eli çok açk ve dindard. Zevcesi Gev-

herimülûk Sultan'dr. (IV. 114)

Mehmed Paa (Ebû Merak) Gazze-

lidir. Baya bir adamken yigitliiyle

Yusuf Ziya Paa'nm dikkatini çeke-

rek mîrimîran rütbesiyle Hayfa muta-

sarrh olup 1215'de (1800/01) vezirlik

verilip 12l6'da (1801/02) Msr valisi

ve sonra emir-i hac oldu ve serdârn

dönüünde Yafa muhafazasnda kal-

d. O sene Konya valisi olduysa da

ardndan yine emir-i hac oldu. Bura-

dan Diyarbekir valisi oldu. a'bân

1218'de. (Kasm-Arahk 1803) Sivas va-

lisi ve sonra Cidde'ye vali oldu.

1219'da (1804/05) bir miktar askerle

am'a götürüldü. Sonra yne Sivas va-

lisi olup 1221 'de (1806) azledilerek

vezirlii kaldrlp Haleb'de ikamet

ettirildi. 1227'de (1812) amh Râgb

Paa'nm fesada çalyor diye garazl

olarak arzetmesi üzerine katledildi.

Katar Aaszâde Hamid Paa'nm
enitesi olarak cesur ve gayretli ise de

paas gidince hali bahtszla döndü.

(IV. 279)

Mehmed Paa (Ebû Saidolu) Mo-

ralidir. Yükselerek beylerden oldu.

1104'de (1692/93) Vidin'de muhafa-

zada bulunup 1106'da (1694/95)

Hersek mutasarrf olmutur. Sonra

vefat etti. (IV. 196)

Mehmed Paa (Emir) (erif) îran

seyyidlerinden olup geldiinde mali-

ye ilerine girdi. Yükselip muhasebe-

ci ve defterdar olup lOOO'de (1591/

92) badefterdar oldu. lOOl'de (1592/

93) azledildi. Zilka'de 1003'de (Tem-

muz 1595) ikinci defa defterdar oldu.

1004'de (1595/96) azledilip ardndan

Msr valisi oldu. ki sene iki ay sonra

Zilka'de 1006'da (Haziran 1598) azle-

dildi. 1008'de (1599/1600) vezirlikle

kubbeniîn oldu. lOlO'da (1601/02)

Revan valisi oldu. 1012'de (1603/04)
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orasn ranllar muhasara edince tam
bir sene dayanarak iyi ün kazand.

1013'de (1604/05) esir oldu. Bir riva-

yette ehid olmu ve baka bir riva-

yette seyyidligine hürmeten mam R-
zâ tevliyetiyle orada vefat etmitir.

Doru, sâdkd. (IV. 139/40)

Mehmed Paa (E) Beylerden olup

beylerbeyi payesi olarak 1030'da

(1621) Leh harbinde hazr bulunmu-
tur. Sonra Kastamonu ve ehrizor

beylerbeyi olup ahalinin ikâyeti

üzerine 1049'da (1639) cezalandrla-

rak vefat etti. (IV. 160)

Mehmed Paa (Ferâellzâde) Mîri-

mranlkla 1184'de (1770/71) Bursa

ve 1185'de (1771/72) Ankara muta-

sarrf olmutur. Daha sonra vefat et-

ti. (IV. 254)

Mehmed Paa (Ferhâd Paazade)
Arnavutluk paalarndan olup 1175'

de (1761/62) Prizren mutasarrfyd.

Sonra vefat etti. (IV. 250)

Mehmed Paa (Fndk) Beylerden

olup yükselerçk 1096'da (1685) Bos-

na beylerbeyi oldu. 1097'de (I686)

Kanije beylerbeyi oldu. Sonra Mente-

e mutasarrf olarak harpde kusuru^

görülmekle 1107'de (1695/96) rütbe-

si kaldrlp sürüldü. Sonra vefat etti.

(IV. 197)

Mehmed Paa (Fndk) (Kthk
enlii) Kalemden yükselerek mat-

bah emini, sonra haseki sultan kethü-

dâhyla Âsitâne defterdar oldu.

1098'de (1687) azledilip 1099'da

(1688) kk- sân defterdar olmu ve

ardndan vezir rütbesi verilmitir, Re-

biyülevvel llOO'de (Ocak 1689) sa-

dârete heves etmesinden azledilip

Hanya muhafz, hemen ardndan
ehrizor valisi, llOl'de (1689/90)

Resmo muhafz ve 1102 de (1690/91)

Bozcaada muhafz, 1105'de (1693/

94) Girit valisi oldu. C sene tekrar

Hanya muhafz olup ardndan tevkif

edilmi ve sonra vefat etmitir. Muha-
sip, tedbiriiydi. (IV. 194/95)

Mehmed Paa (Gazi) Yükselerek

cebeciba oldu. 1073'de (1662/63)

muharebede Âlâiye bey:, olarak hazr
bulunmutur. Senelerce harplerde

bulunup 1083'de (1672/73) Hüdâ-
vendigâr mutasarrf oJdu. 1085 'de

(1674) ehid oldu. Üsküdar'da med-
fundur. (IV. 180/81)

Mehmed Paa (Gazi) Topal Hüse-

yin Paa'nn kethüdas olup 1103'de

(1691/92) Bosna beylerbeyi oldu.

Fevkalâde yiitlik ve muharebelerde

baar göstermekle 1109'da (1697/

98) vezirlik verildi. Ferman ulama-
dan vefat eylemitir. Yerine kethüda-

s Mehmed Paa(-^) atand. (IV. 199)

Mehmed Paa (Gazi) Venedik'ten

kalma Boçatl hanedanndan ve

Ömer Bey'in beinci batm torunlarn-

dan olup hizmetlerine icarlk mîri-

mîran olmutu. 1176'da (1762/63)

Üsküp ve sonra ilâve olarak kodra
verilerek vezirlik ihsan duyurulmu-
tur. 1183'de (1769/70) olu Mustafa

Bey'e de mîrimranlkla Üsküp veril-

di. 1193'de (1779) vefat eyledi. Oul-
lan Ahmed Paa, Mahmud Paa ve

Mustafa Paa'dr. Mustafa Paa'nn
olu Âsaf Mehmed Pa£,'dr(-^). (IV.

258)

Mehmed Paa (Gedik) Yeen Os-

man Paa yannda bölükba olup

1099'da (1688) ahinciba oluver-

mitir. O sene Sivas beylerbeyi oldu.

llOO'de (1688/89) Bonak Ahmed
Paa'nn serdârlgnda vefat etmitir.

(IV. 190)



Mehmed Paa (Crenç) Yükselerek

kapcba olup Anadolu'da ekya-

nn yok edilmesine: memur olup bir-

çok akiyi yok etti. 1103'de (1691/92)

mükâfâten Sivas beylerbeyi olup

1105'de (1693/94) Âlâiye sancagyla

Anadolu müfettii oldu. 11 06 'da

(1694/95) vezirlik verildi. 1107'de

(1695/96) Konya calisi olup o sene

idam edildi. Hizmet adyla yolsuzlu-

u iitilmitir. (IV. :' 96)

Mehmed Paa (Genç) Damad bra-

him Paa'nn oludur. Babas zama-

nnda Ali Paa ile h irlikte vezir rütbe-

siyle padiaha damad olmutu. 1140'

da (1727/28) Amasya sanca arpalk

verildi. evval ll44'de (Nisan 1732)

Selanik, buradan Bursa valisi ve

ll47'de (1734/35) aasta olunca sene-

lik alt bin kuru has ile emekli oldu

ve Anadoluhisar'ndaki sahilhanesin-

de ikamete izinli oldu. Tutulduu

hastalktan kurtulmak için keseler

döktüyse de muvaffak olamad. Ni-

hayet Beikta'daki sahîlhasinde otu-

rup bir kimse ile görümeye gücü

kalmad. Babasnn evkaf ile geçinir-

di. 20 Muharrem ] 182'de (6 Haziran

1768) vefat etti. Na' ehzâdeba'n-

da babasnn yanma defnedildi. To-

runu Mehmed Bey 27 Ramazan 1197'

de (26 Austos 1783) vefat etti. Yanm-

da medfundur. Olu brahim Bey olup

bunun olu Ali Rzâ Bey evval

1207'de (Mays-Haziran 1793) vefat

eyledi. Orada medfundur. (IV. 249/50)

Mehmed Paa (Genç) Agrbozlu b-

rahim Paa'mn oludur. Yükselerek

mîrimîran olup Selanik mutasarrf ol-

mu ve muharebede yararl görül-

mekle •1183'de (1769/70) Bogdan se-

raskerinin bozguna urad gün ve-

zir olmutur. Sonra Adana, 1189'da

(1775) ek olarak Sayda, 1191'de

(1777) Arboz ve 1192'de (1778) Mo-

ra valisi olup Mora'y istila eden Arna-

vutlara üstün gelmi, ahâli bunu din-

lememekle 1193'de (1779) Kapdan

Hüseyin Paa gelip asayii salam-
tr. Bu da azledilip vezirlii kaldrla-

rak Bozcaada'ya gönderildi ve a'bân

1195'de (Temmuz-Austos 1781) ve-

zirlii geri verilerek Karasi, sonra

Belgrad ve 1196'da (1782) Rumeli va-

lisi oldu. Zulmünden dolay azille

Muharrem 1198'de (Aralk 1783) Ar-
boz muhafz ve Cemaziyelâhir 1199'

da (Nisan 1785) Kandiye valisi ve bu-

radan Cidde valisi oldu. Arafat'ta öl-

meyi dileyip nince Zilhicce 1199'da

(Ekim 1785) vefat eyledi. (IV. 262)

Mehmed Paa (Gevranlzâde) Ali

Paa'nn kardeidir. Diyarbekir müte-

sellimi olup 1238'de (1822/23) mîri-

mîranlkla Diyarbekir vaUsi oldu.

1239'da (1823/24) azl olup sonra ve-

fat etti. (IV. 286)

Mehmed Paa (Giridîzâde) Babas

Balkesir â'yân olup katledildiinde

bu da bir müddet gözden dütü. Son-

ra Balkesir babozukluklarna ser-

gerde olarak gelince padiahn gözü-

ne girdi ve silahorluk ve sonra Bal-

kesir mütesellimlii ihsan buyuruldu.

1244'de (1828/29) harpde yaradlk

göstermekle mîrimîran rütbesiyle Ma-

ra sancagyla Nibolu mutasarrf ve

o sene vezirlikle Silistre valisi oldu.

Ramazan 1247'de (ubat 1832) Msr
Ordusu'nda dahi hizmette bulunup

Cemaziyelâhir 1249'da (Ekim-Kasm

1833) Silistre'den azledilmi ve o se-

ne Ramazannda (Ocak 1834) vezirli-

i kaldrlarak Edirne'de ikamet etti-

rilmitir. Muharrem 1260'da (Ocak-

ubat 1844) mîrimîran rütbesiyle Si-
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vas mutasarrf olup Zilka'de'de (Ka-

sm) vezirlikle ilâveten Bozok valisi

ve Zilhicce'de (Aralk) Musul valisi

oldu. Zilhicce 126rde (Aralk 1845)

azledildi. Cemaziyelâhir 1262'de (Ha-

ziran 1846) vezirlii kaldrlarak Ma-
nisa'ya gönderildi. 9 Cemaziyelevvel

1264'de (13 Nisan 1848) vezirlii geri

verildi. O sene Zilhiccesinde (Kasm
1848) Karesi valisi oldu. Cemaziyelâ-

hir 1269'da (Mart 1853) azlolunup

Muharrem 1270'de (Ekim 1853) um-
nu mevki kumandam oldu. 12 Cema-
ziyelâhir 127rde (2 Mart 1855) Göz-

leve muharebesinde ehiden vefat et-

ti. Harpte yiitlik ve cesaret, mülkî

idarede sertlik göstermitir. Oullar-
nn büyüü Medine muhafz ferik

Mustafa Rifat Paa'dr. Ortancas
Mehmed zzet Paa ile küçüü s-

tabl- âmire pâyeli Erdek kaymakam
Ahmed Nurî Bey'dir ki, vefat etmi-

lerdir. Kardeleri silahor ve kapc-
ba Mustafa Bey ve Hasan Bey'dir.

Hasan Bey'in olu, air Aziz Rakm
Bey'dir. (IV. 293/94)

Mehmed Paa (Göleli) Göle alay-

beyi olup güzel hizmetleri görülmek-

le 1099'da (1688) oraya beylerbeyi

oldu. 1105'de (1693/94) Pançova ve

1108'de (1696/97) Yanova muhahz
oldu. Sonra vefat etmitir. Olu da

Mehmed Paa(->) olup "Gölelizâde"

dendi. (IV. 197/98)

Mehmed Paa (Gölelizâde) Göleli

Mehmed Paa'nn(-*) oludur. Kap-
cba ve mîrimîran olarak Akehir ve

baka sancaklarda 20 sene görev ya-

pp 1156'da (1743) Akkerman muha-
fz olup orada vefat eyledi. (IV. 198)

Mehmed Paa (Gürcü) Saraydan

yetierek 1037'de (1627/28) vezir rüt-

besiyle am valisi, 1038'de (1628/29)

Diyarbekir valisi, 1039'da (1629/30)

kubbe veziri, 1041 ^de (1631/32) Er-

zurum valisi, 1042'de (1632/33) Ana-

dolu ve azilden sonra tekra.; Anadolu,

1047'de (1637/38) Erzurum ve 1048^

de (1638/39) Mara, sonra üçüncü

defa Anadolu valisi, 1049^da (1639/

40) azilden sonra dördüncü defa

Anadolu, 1054'de (1644) ikinci defa

am, 1055 'de (1645) azilden sonra

üçüncü defa am, 1056'da (1646)

ikinci defa Erzumm valisi olup Zil-

ka'de 1061 'de (Ekim 1651) sadrazam

oldu. Receb 1062'de (Haziran 1652)

azledilerek tevkif edildi. Sonra Ohri

sancagyla affedildi. a'bân 1063'de

(Temmuz 1653) stanbul'a geldi ve di-

lini tutamaynca Ramazan' da (Aus-
tos) Temevar ve sonra Kbrs, 1066'

da (1655/56) Budin, sonra ikinci defa

Diyarbekir, 1074'de (1663/64) Haleb

ve 1075'de (1664/65) ikinci defa Bu-

din valisi olup evval 1076 da (Nisan

1666) orada vefat eyledi. Vilâyet ida-

resine kadir ve tedbirliydi. Ancak sa-

dâretinde yumuak tabiath göründü.

Olu Ca'fer Paa, yetiip li^/â beyi ve

paa oldu. 1054'de (l644) Teke bey-

liinden azledildi. Yeeni Yeen Bey
lOöl'de (1651) Dasnî Mirza ile bera-

ber bulununca katledilmitir. (IV. 176)

Mehmed Paa (Güzelce) Mâbeyn-
den yetiip 942'de (1535/36) am ve

sonra Mara beylerbeyi oldu. 943 'de

(1536/37) vefat etmitir. (IV. 112)

Mehmed Paa (Güzelce) Beylerden

olup 972'de (1564/65) Basra beyler-

beyi oldu ve 973'de (1 565/66) azle-

dildi. Mansplar devrederek 985 'de

(1577) Konya valisi olup sonra vefat

etmitir. (IV. 122)

Mehmed Paa (Hac) Yükselip

1008'de (1599/1600) Van beylerbeyi



olup o aralk ran'a esir olmu ve son-

ra vefat etmitir. (IV. 134)

Mehmed Paa (Hac) Beylerden

olup 102
5
'de (l6l(^) Van beylerbeyi

olup 1026'da (161") ran'a esir olup

kurtulduktan az bir müddet sonra ve-

fat etmitir. (IV. 146)

Mehmed Paa (Hac) Arapgirlidir.

Eski Saray'a girip dlerciba oldu ve

il Süleyman'n tahca çknda (l687)

emekli olup validesi Sâliha Sultan'a

kethüda oldu. Valide sultann vefa-

tnda stanbul'da c.efterdar vekili ve

darbhane emini oLiu. L Mustafa'nn

tahta çknda (1695) Gülnû Eme-

tullah Valide Sultan'm kethüdas ol-

mutur. 20 seneden fazla bu hizmette

bulundu. Rebiyülânir 1127'de (Nisan

1715) vezir rütbesiyle stanbul kay-

makam oldu. O sene Zilhiccesinde

(Aralk) Boaz muhafz olmutur.

11 28'de (1716) vezirhi kaldrlarak

Boaz Hisar'na sürüldü. Cemaziye-

levvel 1128'de (Mays 1716) eyhül-

harem olup denizden Msr'a gitti. Bu
senenin Zilhiccesinde (Kasm-Aralk

1716) dönerek tekrar stanbul kay-

makam oldu. Muharrem 1130'da

(Arahk 1717) yalhk hastal ile

emekli oldu. Ortaköy'deki yalsyla

Süleymaniye'deki -conanda oturup

Cemaziyelevvel 1135'de (ubat 1723)

vefat ederek Üsküdar'da Vâlide-i Ce-

did Cami'nde kabristana defnedildi.

Ya 90'a yakndr. Akl ve temkin sa-

hibi, sâlih, dindar olup erkân- salta-

nattan biriydi. Galata'da ad geçen

validenin camii yaknnda bir darül-

hadisi vardr ki, halen Galata Mahke-
mesi'dir. Kardei YusufAa ve yee-
ni Murad Ahmed Aa b. Hüseyin

Aa'dr ki, n4l'de (1728/29) vefat et-

ti. Hazinedar smail Aa 1128'de

(1716) vefat etti. Bunun olu Ali Aa

1134'de (1722) ve yeeni Al Aa Re-

biyülev\^ei 1180'de (Austos 1766)

vefat etmitir. (IV. 219)

Mehmed Paa (Hac) Bosnaldr.

Hekimzâde Ali Paa'mn kethüdas

olup kapcba, Rebiyülâhir 11 63 'de

(Mart 1750) ça^oba, M65'de

(1752) Bosna'ya memur olup 3 Safer

11 66'da (10 Aralk 1752) mîrimîran

rütbesiyle Bosna valisi olup Cemazi-

yelâhir ll66'da (Nisan 1753) vezirlik

ihsan buyuruldu. Muharrem 1174'de

(Austos 1760) Yanya valisi olduun-

da Bosna'dan ikâyet gelmi ve Ce-

maziyelâhir 1174'de (Ocak 176i) ve-

zirlii kaldrlarak Resmo'ya sürülmü
ve sonra Zilka'de 1174'de (Temmuz
1761) orada katledilmitir. Kesik ba
Aksaray'da medfundur. darecilie

vâkft. Kethüdas Hac Ömer Efendi'

dir(-^). Paann torunu Lutfullah Bey

1207'de (1792/93) vefat ederek Üs-

küdar'da kethüdann yanma defne-

dilmitir. (IV. 246)

Mehmed Paa (Hac) zmirlidir. Bos-

tanc Oca'ndan yetiip 1219'da

(1804/05) bostancba oldu. 24 Mu-

harrem 1220'de (24 Nisan 1805) kap-

dan- derya oldu. Ramazan 1221 'de

(Kasm I8O6) Hotin muhafz oldu.

Servetini gizleyerek nasipsizim diye

istifa eyledi. Rütbesi kaldrlarak Bur-

sa'ya sürgün edildi. Rebiyüle\^el

1224'de (Nisan-Mays 1809) vezirlikle

Boaz muhafz ve 23 Rebiyülâhir

1224'de (7 Haziran 1809) ikinci defa

kapdan- derya oldu. Zilhicce 1224'de

(Ocak 1810) azille yine rütbesi kaldr-

larak Bursa'ya gönderildi. Sonra orada

vefat etmitir. daresi vard. (IV. 277/

78)

Mehmed Paa (Haczâde) Mîrimî-

ran olup 1176'da (1762/63) înebaht
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muhafz olup orada kald. 1183

(1769/70) tarihlerinde Bender Ordu-

su'nda bulundu, sonra Köstendil mu-
tasarrf olup orada kald. 1212'de

(1797/98) vefat eyledi. Yerine olu
brahim Paa tayin edildi. (IV. 271)

Mehmed Paa (Hadm) Akaalarm-
dan olup ilerleyerek Diyarbekir valisi

oldu. 988'de (1580) ran harbinde za-

hire getirirken Menuçehr Paa bunu
yaralayp ayrlmak zorunda kaldysa

da yine muharebede yararlk göster-

mekle 992'de (1584) tekrar Diyarbe-

kir valisi olmutur. 993'de (1585) e-
hid oldu. (IV. 125)

Mehmed Paa (Hadm) Gürcüdür.

Hadm aalarndan olup yükselerek

bâbüssaâde aas ve hasodaba ol-

du. 22 Rebiyülâhr 1013'de (17 Eylül

1604), üçüncü vezir ve o sene Cema-
1054 2iyelev\^elinde (Ekim 1604) Msr va-

lisi oldu. Msr'da fesatçlar ve ken-

dinden önceki valiye ihanet eden is-

yanclar cezalandrarak Msr'n dü-

zenini geri getirmitir. 7 ayda Rumeli

ve o sene Bosna valisi olup 10l6'da

(1607/08) azledildi. 1017'de (1608/

09) am valisi olduysa da bir kaç ay-

da ayrld. 1019'da (I6l0) sadâret

kaymakam ve 1021 'de (l6l2) Erzu-

rum valisi oldu. Gitmeden kubbe ve-

ziri oldu. Birbuçuk sene sonra azle-

dildi. 1024'de (1615) ikinci defa kay-

makam olup birbuçuk sene sonra az-

ledildi ve Cemaziyelevvel 1026'da

(Mays I6l7) ikinci vezir oldu. Zil-

ka'de 103rde (Eylül l622) sadrazam

olup dörtbuçuk ay sonra Rebiyülâhir

1032'de (ubat 1623) azledilerek Ro-

dos'a gönderildi. IV. Murad'm tahta

çknda (l623) çarlp ikinci vezir

ve Çerke Mehmed Paa'nm serdârl-

mda üçüncü defa sadâret kaymaka-

m oldu. 18 evA^âl 1035'de (13 Tem-
muz 1626) vefat eyledi. Eyüp'de Se-

min Ali Paa yanma defnedilmitir.

Tedbirli, güçlü ve sâdkd. Öksüzce
Cami'ni yaptrmtr. (IV. 151/52)

Mehmed Paa (Hadm) Saray aa-
larndan olup çkara^,^ nâibülharem

ve mîrimîran oldu. 12l6'da (1796/97)

hac emiri oldu. Birkaç sene sonra ve-

fat etmitir. (IV. 273)

Mehmed Paa (Hafz) Mîrimîran

olup Muharrem ll69'da (Ekim 1755)

Çldr muhafz oldu. Bir-iki sene son-

ra vefat etmitir. (IV. 2:41)

Mehmed Paa (H^fz) (Seyyid)

Yükselerek mîrimîran olarak Karahi-

sar ve evval 1210'da (Nisan 1796)

Sultanönü ve 1212'de (1797/98) Han-
ya muhafz olup orada vefat etmitir.

Liyâkatii bir muhafzd. (IV. 278)

Mehmed Paa (Hahczâde) Mustafa

Paa'nm oludur. Maliveden yetierek

1057'de (1647) badefterdar olup 1058'

de (1648) azledildi. evval 1060'da

(Ekim 1650) ikinci def^: defterdar olup

Cemaziyelâhir 1062'de (Mays 1652)

azlolundu. Cemaziye'.evvel 1063'de

(Nisan 1653) vezirlikle am, 1064'de

(1654) Badad valisi olup azilden son-

ra Safer 1066'da (Aralk l655) ikinci

defa defterdar olmutur. Cemaziye-

levvel'de (Mart 1656) azledildi ve bir

hafta geçince vefat etti, Mahmud Paa
Camii hariminde medfundur. Maliye

ilerini bilirdi. (IV. 168/69)

Mehmed Paa (Hamamc) 1056'da

(1646) yeniçeri aas, 1057'de (l647)

Erzurum beylerbeyi olup azilden

sonra Gürcü Nebi harbinde de hazr
bulundu. 1062 (1652) ylndan sonra

vefat etti. (IV. 165)

Mehmed Paa (Harjza Paazade)
Nianc Hamza Paa'nm oludur. En-



derûn'dan yetierek kapcba, bölük

aas olup sipahiler aas oldu. Cema-

ziyelevvel 1057'de (Haziran 1647) ve-

zirlikle yeniçeri aas oldu. O sene Re-

cebinde (Austos 1647) Budin valisi

olup 1058'de (1648) has:alamnca az-

lolundu. 1059'da (1649) Gürcü Nebi

harbinde bulunup sonra emekli oldu.

a'bân 1069'da (Mays 1639) vefat etti.

Orta halliydi. (IV. 172)

Mehmed Paa (Han) Dulkadrl

ahruh evlâdndan olup Alâeddin'in

vefatnda ran'a firar etnitir. Sonra

Tebriz'de 940'da (1533/34) I. Süley-

man'a (Kanunî) snd ve Erzurum

valisi oldu. Sonra Rumeli'ye naklolu-

nup Nigbolu ve Köstendil sancaklar

verildi. 950'de (1543/44) Bosna valisi

olup 951'de (1544) ayrld. Bir aralk

Semendire beylerbeyi oldu. Sonra

emekli olup Akçakzank'da 977 'de

(1569/70) vefat etmitir. Soyu kalma-

d. Hayrat yapt. Kendi;:ûne ''Cenâb"

diye yazlrd. Kardei .\li Bey dahi

birlikte gelip Çemigezek beyi ol-

mutur. (IV. 118/19)

Mehmed Paa (Han) Babanl ailesin-

dendir. Babasnn vefatnda Süleyma-

niye beyi oldu. ran'da Erdelan valisi

olup 1137'de (1724/25) Osmanl Dev-

leti'ne geldikte mîrimîranlk ile yurdu-

na mutasarrf oldu. Rebiyülev\^el

11 38'de (Kasm 1725) ran'da harple

Hemedan'da valilik eyiedi. Il47'de

(1734/35) idam edildi. (IV. 227)

Mehmed Paa (Harmu) Sancak-

beylerinden olup 1094'de (1683) Ma-

nisa beyi oldu. 1099'da (1688) Adana

beylerbeyi olup ev\^âl llOO'de (Tem-

muz-Austos 1689) azl v^ tevkif edildi.

Sonra memleketine giderek 1102

(1^90/91) veya 1105'de (1693/94)

idam edildi. Âdil deildi. (IV. 192)

Mehmed Paa (Haseki) Ende-

run'dan yetierek çukadar ve 1058'de

(1648) silahdar- ehriyârî oldu. Re-

ceb 1060'da (Temmuz 1650) vezirlik-

le am valisi, sonra beinci vezir ve

Boaz Hisan muhafz oldu. 5 e^a^âi

1062'de (9 Eylül 1652) Msr valisi

olup Receb 1066'da (Mays 1656) az-

ledilerek a'bân'da (Haziran) ikinci

defa am valisi oldu. Zilka'de'de (Ey-

lül) azledildi. Muharrem 1067'de

(Ekim-Kasm 1656) Bagdad valisi ve

Zilhicce 1069'da (Agustos-Eylül l659)

Haieb valisi oldu. Haleb'de sikkenin

deerini düürmeye teebbüsünden

dolay evval 1071'de (Haziran l66l)

katledildi. Kötü görülü, tedbirsiz, ga-

fil, lâkin kerim, cömert ve tantana ve

debdebeyi severdi. Msrllar "Ebû'n-

nûr" diye lâkap taktlar. Orada bir ca-

mi yaptrd. Bagdad'da divan tertip et-

ti. Baz tarihçiler. Köprülü Mehmed

Paa'nm sadâreti günlerinde sadra-

zamha davetini doru sayarlar. Lâ-

kin Köprülü'ye zamann sadrazam

vücut vermesin diye bir uydurmayd.

Halbuki Köprülü Mehmed Paa da

bunu rakip gördü. (IV. 172)

Mehmed Paa (Haseki) Aydosiu-

dur. Bostanc Oca'ndan yetierek

haseki ve sonra Edirne bostancbas

oldu. 1192'de (1778) vezirlikle Kan-

diye, sonra Anadolu, sonra Silistre,

1195'de (1781) Rumeli valisi, sonra-

dan Bosna valisi ve 1196'da (1782)

Özi muhafzlyla smail mühimmat

memua, 1198'de (1784) Bender mu-

hafzlyla Sivas valisi, Rebiyülâhir

1200'de (ubat 1786) Trhala ve son-

ra Rumeli valisi olup Mahmud Paa
üzerine kodra'ya memur oldu. O
hizmette muvaffak olamaynca veh-

me kaplarak sakaln ve byn tra
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ederek tebdil-i kyafetle Dalmaçyaya
firar etti. 1203'de (1788/89) Rusya

harbinde kusuru affolunup harbe

memur oldu. 1205'de (1790/91) bu-

lunduu tabya halkyla esir olup e-
hid oldu. Cesur ve talihi uygun deil-

di. (IV. 266)

Mehmed Paa (Haydar Aazâde)
Yeniçeridir. Yükselerek kul kethüda-

s, Zilka'de lOSl'de (ubat 1642) sek-

banba, azilden sonra 1054'de (1644)

mîrahûr, Safer 1056 'da (Mart-Nisan

1646) vezirlikle Msr valisi, Receb

1057'de (Austos 1647) Haleb, ardn-

dan Bagdad valisi ve Receb 1058'de

(Temmuz-Agustos 1648) azledilerek

Zilhicce 1058'de (Aralk 1648-Ocak

1649) üçüncü vezir oldu. 1060'da

(1650) Diyarbekir valisi, 106l'de

(1651) ikinci defa Badad valisi olup

1063 'de (1653) azlolununca yalnzla
çekildi. Receb 1064'de (Mays-Hazi-

ran l654) sadâret kaymakam olup

e\^^al'de (Austos-Eylül) azilden

sonra Silis tre valisi oldu. Ancak Siliv-

ri'de tutukland ve idam edildi. ey-
hülislâm Mes'ud Efendi ile hatada

müterek idiler. Battal kyafet ise de

çelebilikten geri durmazd. Erbâb-

ma'rifete baz mertebe iltifatkârdL

Hatta Msr'da Ruznâmeci Sührabzâ-

de, bir Vassaf Tarihi takdim eyleyin-

ce bir köy temlik etti. (IV. 169)

Mehmed Paa (Hsm) Ricalden ye-

tiip tersane emini oldu. evval
1066'da (Austos 1656) ayrlp 1069'

da (1658/59) vezirlikle Rumeli valisi

ve sonra Girit valisi oldu. 1077 (1666/

67) ylma doru vefat eyledi. (IV,

177)

Mehmed Paa (Hsun) Enderun'da

^^kselerek çukadar~ ehriyârî oldu.

1105'de (1693/94) vezirlikle Musul

valisi oldu ve ardndan Trabzon vali-

si olup ve 1106'da (1694/95) Teke ve

Konya valisi olup 1107'de (1695/96)

emekli oldu. llll'de (1699/1700) tek-

rar vezirlikle Hanva muhafz, lll4'de

(1702/03) ehrizor valisi olup gitme-

den önce Gelibolu'da hastalanp

1115'de (1703/04) vefat eyledi. Ilm-

lyd. (IV. 203)

Mehmed Paa (Hzr Beyzade)
Yörgüç Paazade Hzr Bey'in olu-
dur, lî. Mehmed (Fâtih) devrinde

beylerden olup sonra vezir ve Rume-
li beylerbeyi oldu. Hersekzâde Ah-

med Paa'nm gevekliinden bir

harpde esir oldu. Esaretten kurtul-

duktan sonra 889'da (1484) vezirlik-

ten azledilerek ehzade Ahmed'e lala

oldu. 904'de (1498/99) vefat etmitir.

stinye'de medrese ve hankâh ve

imaret yapt. Amasya'da da medrese

ve tekkesi vardr. Kabiliyetli ve hayr-

severdi. (IV. 106)

Mehmed Paa (Hocazâde) Masraf-

zâde torunlarmdsn olup müderris ol-

du. Sonra Ca'fer (kelebi yerine nian-

c olup vezirlik payesi ihsan olundu.

923^de (1517) veya 925^de (1519) ve-

fat eyledi. Zekî, hafzas güçlü, akll,

tedbirli ve sairdir. Msr seferinde mü-
zakere srasnda yüreklendirici maka-
lesi padiahn houna gitmiti. Genç
olmasayd, sadrazam olmas bekle-

nirdi. (IV. 108)

Mehmed Paa (Linam) Topçu Oca-

grndan yetiip uzun müddet ihtiyat

livas oldu. 1277de (1860/61) vefat

etti. (IV. 295)

Mehmed Paa.(nce) Tersane bey-

lerinden olup haylice hizmette bu-

lundu, Mükâfâten kapcba olup se-

nelerce ün sald, e\n^âl 1221 'de (Ara-

lk 1806) mîrimîranlkia Silstre valisi



ve Karadeniz Boaz muhafz oldu.

Rebiyülewel 1222'de (î/Iays 1807)

inzivaya çekildi. Sonra vefat etmitir.

(IV. 275)

'

Mehmed Paa (Kaçar) Yükselerek

Van beylerbeyi oldu. 10(J9'da (1600/

01) ran'a esir olup sonra kurtuldu.

Zilka'de 10l4'de (Mart 1606) Haleb

beylerbeyi olup o sene v^efat eyledi.

(IV. 144)

Mehmed Paa (Kad) Dubniçelidir,

Kad olup 1237'de (1821/22) mîrimî-

randan olmutur. 6 a'bâr 1237'de (27

Mays 1822) vefat etmiti] . (IV. 283)

Mehmed Paa (Kalafat) Sofya ha-

valisinde Bulgar köylerinden birinde

domutur. Ruscuklu Mehmed
Aga'nm çiftlik çorbacs oldu. Sonra

Müslüman oldu. stanbul'a gelip Kil-

cizâde'ye intisap eyledi. 1171'de

(1757/58) aas, yenicen aas olun-

ca silahdar oldu. Sonra aasmm az-

linde firar eyledi. Sonra tekrar hizme-

te girip çavu ve baçavu ve 1182'de

(1768/69) Edirne aas olduktan son-

ra sekbanba ve kul kethüdas oldu.

Rebiyülewel 1184'de (Temmuz 1770)

azledildi. Bir zaman geçmce yeniçeri

aas olup o sene a'bâ:'da (Kasm-

Arahk 1770) azledilerek Tekfurda-

'na sürüldü. Braklcktan sonra

1191'de (1777) ikinci defa yeniçeri

aas olup 8 a^bân 1192'de (1 Eylül

1778) vezirlikle sadrazam oldu. 8

a'bân 1193'de (21 Aguscos 1779) az-

ledilerek Bozcaada'ya sürüldü ve

evvâl'de (Ekim) emekli olarak Geli-

bolu'da oturdu. Muharrem 1197'de

(Arahk 1782) vezirlii geri verilip

Belgrad muhafz ve sonra kör olunca

emekli oldu. 1207'de (r'92/93) vefat

eyledi. Siyasi ilerde acemi, gayretli,

sakin ve uysald. Bir olu ricaldendir.

Dieri Ahmed Bey'dir(-0. (IV. 268)

Mehmed Paa (Kalenderolu)
Beylerbeyilere ça\ai, kethüda ve

mütesellim oldu. Caalazâde Sinan

Paa beylerbeyi pâyesiyle sancak

verdi. 1017'de (1608/09) serdâr- ek-

rem Murad Paa, serkeine hareketi-

ni görünce ortadan kaldrd. (IV. l4l)

Mehmed Paa (Kam) Sarayda a-

hinciba olup 1078'"de (1667/68) ça-

krcbahkla çkarld. 1081'de (1670/

71) Köstendi! paas olup oralarda

vefat etti. (IV. 180)

Mehmed Paa (Kapdan) Mektebi

Harbiye-i âhâne'nin yetitirdii su-

baylardan olup miralay ve sonra Ana-

dolu muharebelerinde yiidik göste-

rince bir aralk mîrlivâ oldu. Erzurum'

da fazlasyla yiitlik gösterip 1295

(1878) balarnda Erzurum'da hum-

madan vefat eyledi. (IV. 303)

Mehraed Paa (Kapkran) Yeniçe-

ri olup Rebiyüle\^^el 1171'de (Kasm

1757) kul kethüdas ve bir ay sonra

Belgrad aas oldu. 19 Muharrem

1172'de (22 Eylül 1758) gizlice getiri-

lip yeniçeri aas olmutur. ev\^âl

1175'de (Mays 1762) veziriikle Ana-

dolu valisi olup a'bân 1176'da (u-

bat-Mart 1763) Erzurum ve Cemazi-

yelâhir llSl'de (Kasm 1767) Vidin

valisi oldu. Zilhicce 1183'de (Nisan

1770) Krm seraskerlii ile Vidin'den

getirilip ikinci defa yeniçeri aas ol-

du. Rebiyülâhr 1184'de (Austos

1770) azlolunarak Dimetoka'da ika-

mete memur oldu. Orada az müddet-

te vefat etmitir. Damad, ricalden b-

rahim Efendi'dir, Mülk idaresine ka-

dir ve tedbidiydi. (IV. 254)

Mehmed Paa (Kara) Bostanclar

odabahgndan ^oikselerek Cemazi-

yelâhir 1075'de (Ocak 1665) beyler-

beyi pâyesiyle Viyana elçisi olup
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1076'da (1665/66) döndü ve kapc-
balkla sipahiler aas oldu. Zilhicce

1081'de (Nisan 1671) vezirlikle Trab-

lusam ve 1087'de (1676) Haleb vali-

si olup harbe memur olmu ve serdâr

kaymakamlgm yerine getirmitir.

1091 'de (1680) Babadag seraskeri

dahi oldu. Sonra görevine gitti.

1092'de (1681) Diyarbekir valisi oldu.

1094'de (1683) Budin muhafz ve Es-

tergon seraskeri oldu. 1095 'de (l684)

ehid olmutur. Cesur, yiitti. eha-

deti Macaristanca büyük kayplardan

olduu anlalmtr. (IV. 186/87)

Mehmed Paa (Kara) Bagdadldr.

Çelebi Hasan Paa'nn kethüdas

olup 1104'de (1692/93) Kengn mu-
tasarrf, 1106'da (1694/95) Trabzon

beylerbeyi, 1107'de (1695/96) Kars

muhafz, lllO'da (1698/99) Çomm
ve Ankara beylerbeyi oldu. Ill4'de

(1702/03) Amasya beylerbeyi olup

Badad'a memur edildi. Sefere git-

mekten kaçnnca 1115'de (1703/04)

idam edildi. mam- Azam civarnda

defnedildi- (IV. 203)

Mehmed Paa (Kara) Bagdad taraf-

larmdandr. 1126'da (1714) Selanik

mutasarrf oldu. Daha sonra vefat et-

ti. (IV. 209)

Mehmed Paa (Kara) stanbullu-

dur. Amcazade Hüseyin Paa'nn ket-

hüdas Hac smail Aa'ya kethüda

olduundan sonra paaya yaknlk
peyda ederek onun vasiyeti üzerine

kethüda oldu. Rebiyülâhir lllO'da

(Ekim 1698) vezirlikle Msr valisi

olup Muharrem lll6'da (Mays 1704)

azledildi. evval 1117'de (Ocak-u-

bat 1706) sürülmütür. Rebiyülevvel

1118'de (Haziran-Temmuz 1706) Ka-

rasi, 1120'de (1708) Sayda ve sonra

nebaht ve Rebiyülâhir 1122'de (Ha-

ziran 1710) Rumeli ve Famazan'da

(Kasm 1710) Bender ve 1124'de

(1712) ikinci defa Msr ve hemen ar-

dndan Trablusam, 1125'de (1713)

Adana, 1126'da (1714) Azak, 1129'da

(1717) Kandiye, 1130'da C 718) Sakz

ve 1131 'de (1719) Vidin valisi oldu.

Cemaziyelâhir 1134'de (Mart-Nisan

1722) orada vefat etti. Hamet ve an
ve öhreti artarak geçmitekilere

benzer olup daima seçkin görevler

verilirdi. Hareketli, ölçülü olup Aksa-

ray'da bir cami yaptrp 1134'de

(1722) son buldu. Vidin'de kitaplarn

vakfedip bir kütüphane yaptrmtr.

Kütüphanesi ve içindeki kitaplar s-

tanbul'a getirilip Kütüphane-yi Umu-
mîye konulmutur. Olu ricalden

Mahmud Bey'dir. (IV. 2U/18)

Mehmed Paa (Kara) 7 epedelenli

Ali Paa'nn hazinedar olup Rebiyü-

lâhir 1211'de (Ekim 1796) mîrimîran-

lkla Selanik mutasarrf oldu. 1217'de

(1802/03) azledilerek ewâl 1221'de

(Aralk 1807) Hotin muaafz olup

1222'de (1807) Hotin'i harben terk

ederek Balçk'a geldi. Cemaziyelâhir

1223'de (Austos 1808) orada ehid

oldu. Üsküdar'a defnedilmitir. (ÎV.

275/76)

Mehmed Paa (Kara) Küçük Hüse-

yin Paa'nn kethüdas olup 1225'de

(1810) mîrahûr- evvel cldu. 2 2il-

ka^de 1226'da (18 Kasm 1811) kap-

dan- derya olup ayn 4. günü Ortaköy

yangnnda souk alarrk iddetli

hummaya urayp 26'snda (12 Aralk

1811) vefat etti. Eyüp'de ad geçen pa-

ann yanma defnedilmitir. (IV. 278)

Mehmed Paa (Kara) Nusayri olup

yükselerek kapcba ve topçuba
ve sipahiler aas olup sonra Rume-

li'ye reaya teftii memuriyetiyle gön-



derildi. Ramazan 1236'da (Haziran

1821) vezirlikle Biga mutasarrf ve

Akdeniz Boaz muhafz oldu. Safer

1237'de (Kasm 1821) donanmann
ihtiyaç halinde karaya çkarlacak as-

kerine kumanda etmek üzere Kara-

deniz seraskeri olciu. O sene evva-

linde (Haziran-Ternmuz 1822) kap-

dan- derya tayin edildi.' Rebiyülevvel

1238'de (Kasm-Aralk 1822) Ankara

ve Kengr valisi oldu. Rebiyülevvel

1239'da (Kasm 1823) azledilmi ola-

rak Limni'ye sürüldü. Sonra Limni

muhafz oldu. 1244'de (1828/29) ve-

fat eylemitir. Tedtnrliydi. Olu Mah-

mud Bey'dir. Eyl^p'de medfundur.

Yeeni Hasan Bey' e kapcbakk ve-

rilmitir. (IV. 287)

Mehmed Paa (Karagöz) Ende-

run'dan yetiip II. Bâyezid'e beyler-

beyi oldu. Bu teve':cühü Hersekzâde

Ahmed Paa çekemeyip hakknda

koguculukta bulunmutur. 893'de

(1488) vefat etmitir. (IV. 106)

Mehmed Paa (Karagöz) Lâzdr.

Kara Murad Paa'y ^ kethüda olup sa-

dâretinde tezkirecisi ve bilâd- selâse

kap kethüdas oldu. Sonra azledildi.

kinci defaki sadâretinde yine kethü-

das ve ardndan defter emini oldu.

Sonra paalk verildi. Cemaziyelevvel

1066'da (Mart 1656) vefat etti. Silivri-

kap'da medfundur. Olu ricalden

Ebûbekir Bey'dir. (V. 167/68)

Mehmed Paa (Karagöz) Lâzdr.

Kara Mustafa Paa'nm kethüdas olup

a'bân 1058'de (Agustos-Eylül 1648)

yeniçeri aas oldu. 29 Zilhicce'de

(14 Ocak 1649) ayrld. Muharrem

1059'da (Ocak-ubat l649) vezirlikle

Diyarbekir valisi olup azilden sonra

Zurnazen Mustafa Paa'nm dört saat-

lik sadâretinde 1066'da (1655/56)

badefterdar olmutur. Cemaziyelev-

vel 1066'da (Mart 1656) azledildi ve

Zilhicce 1066'da (Ekim 1656) vefat

etti. (IV. 169/70)

Mehmed Paa (Karaka) Ende-

run'dan yetime olup dogancba ol-

du. evval 1021'de (Aralk l6l2) Bos-

na beylerbeyi, 1022'de (l6l3) Kanije

ve 1030'da (1621) vezirlikle Budin

valisi oldu. O sene Leh harbinde ha-

zr bulunup ev\^ârde (Agustos-Eylül

1621) hücumda ehid oldu. Cesur ve

tedbirli olup ehid olmas orduya te-

sir eylemitir. Sava idaredeki ustal-

padiahn dikkatini çekmi ve bu

durum sadrazamln kendisine veril-

mesine sebep olacandan zamann
sadrazamnn haset etmesine sebep

olmutur. Nakibendî müridi, sâlih,

vakur ve sertti. (IV. 148)

Mehmed Paa (Karamanhzâde)
Karamanh Ahmed Paa'nm oludur.

1158'de (1745) babasnn vefatnda

ocakhkla Trablusgarb paas oldu.

Orada sözünü geçirir harekette bulu-

nup ngilizlerle ho geçindi. Il67'de

(1753/54) vefat etti. Olu Ali Paa'dr.

(IV. 240)

Mehmed Paa (Katrcolu) Ke-

mer-i Hamid köylerinden yetiip

beylerbeyilik payesini ald. Sonra de-

rebeylik tarznda serke oldu, Hayda-

rolu ve Gürcü Nebi ile birleip son-

ra affolundu. Abaza Hasan'a uyma-

masndan dolay Konya valisi,

1065'de (1655) Silifke ve Yeniehir

valisi olup hizmete yaraynca görev-

ler verilip 1078'de (1667/68) Anadolu

valisi oldu. Uzun yllar Girit'de harp-

de bulunup 1079'da (1668/69) orada

ehid oldu. Sonralar güzel hizmet ve

sadakat etmi gayreti! ve cesurdu.

Olu brahim Bey 1083'de (1672/73)
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Balkesir mutasarrf oldu. Bir olu da

Mehmed Paa'dr. (V. 178)

Mehmed Paa (Katrcoglu) Babas
Mehmed Paa gibi türedi olup Yeen
Osman Paa'ya beylerbeyi iken yakn-

lk peyda etti. llOO'de (1688/89) gizle-

nip bu halde vefat etti. (IV. 190)

Mehmed Paa (Kay) Padiah buy-

ruuyla Beyzade adl akiyi cezalan-

drnca mükâfâten 1022'de (l6l3) bö-

lük aas oldu. Ardndan ehrizor

beylerbeyi oldu. 1025'de (I6l6)

harpde ehid oldu. (IV. 145)

Mehmed Paa (Keçi) Beylerden

olup 10 seneden fazla Özi valisi ol-

mu ve 1118'de (1706/07) Tunus va-

lisi olup azilden sonra 1123'de (1711)

Teke sancagyla harbe memur olmu
ve 1126 (1714) tarihlerinde vefat et-

mitir. (V. 209)

Mehmed Paa (Keresteci) Yükse-

lerek kapicba ve sadâret kethüdas

oldu. a'bân 1106'da (Mart-Nisan

1695) vezirlikle nianc oldu= O sene

Ramazannda (Nisan-Mays) azledilip

vezirlii kaldrld, ancak tevkif edil-

medi. 1107'de (1695/96) mîrimîran

rütbesiyle Selanik sanca verilip

sonra nebaht muhafz olarak Receb

1116'da (Kasm 1704) orada vefat et-

ti, (IV. 204)

Mehmed Paa (Ketanczâde) Ömer
Paa'nm oludur. Beylerden olup

yükselerek Trabzon beylerbeyi ve

1055'de (1645) Van valisi olup 1058'

de (l648) akî Haydarolu harbinde

esir olduysa da o sene Kara Hayda-

rolu Mehmed akisi cezalandrp

kurtularak a'bân 1059'da (Austos

1649) Anadolu valisi oldu ve Katrc-

oglu Mehmed Paa mukabelesinde

ehid oldu„ (IV. 163)

Mehmed Paa (Kethüda) Gürcü-

dür. Valide sultann kahvecibas
olup Zilhicce lOöl'de (Kasm-Aralk

1651) valide sultana kethüda oldu.

1062'de (1652) vezirlikle Diyarbekir

valisi oldu. 1073'de (1662/63) azille

Kefe muhafz olup 1075'de (1664/

65) Erzurum valisi olarak yolda gi-

derken vefat etti. (JY. 175)

Mehmed Paa (Kethüda) Damad
brahim Paa'nm eski emekdar olup

kendisine hazinedar ve sonra damad
eyledi. 6 Cemaziyelevvel llSl'de (27

Mart 1719) sadâret kethüdas oldu.

Ramazan 1137'de (Mays-Haziran

1725) Rumeli payesi verildi. Rebiyü-

levvel ll43'de (Eylül 1730) katledildi.

Süleymaniye'de konann bahçesine

defnedildi. Sonra damad defterdar

Mehmed Paa mezarn tamir ederek

yola bakan tarafna bir pencere açt,

Ortaköy Mescidi'ni camiye çevirdi.

Fethiye'de bir mescid yapu. Zengin

olup 23390 kese mah çkt. Halbuki

kaynpederinin ancak 2004 kese ve

bacana Mustafa Paa'nn 365 kese

paras çkmt. Tasarruf ve tutumu

sever ve ileri iyi idare ederdi. (IV.

224)

Mehmed Paa (Koca) Beylerin es-

kilerinden olup 996'da (1588) Konya,

998'de (1590) Diyarbekir, sonra Kefe

valisi olup lOOl'de (1592/93) vefat

etti. (IV. 130)

Mehmed Paa (Kcca) (Sofu) Def-

terdar Bakî Paa'nm dairesinde yeti-

ip kethüda olmutur. 1038 'de (1628/

29) yeniçeri aas oldu. 1040'da

(1630/31) vezirlikle Budin valisi ve

104l'de (1631/32) Kastamonu muta-

sarrf ve 1046'da (1636/37) bade^
terdar oldu. 1049'da (1639/40) azle-

dildi ve 105rde (1641/42) ikinci defa



atand. 1053'de (1643) azloiundu. 17

Receb 1058'de (7 Austos l648) sad-

razam oldu. Cemaziyeevvel 1059'da

(Mays 1649) azledilerek Malkara'ya

sürülüp sene sonunda vefat etmitir.

Yal, tedbirli, güçlü, okuryazar ve

muhasipdi. Ancak zâlim, öhret dü-
künü ve kindard. Mevlânâkap'da bir

cami yapmtr. Olu Süleyman Bey'

dir(-+). Kethüdas Mehmed Aa'dr(-^).

Bergamal Hüseyin Aga'nn olu olup

Cemaziyelevvel 1059'da (Mays l649)

vefat etmitir. (IV. 163/64)

Mehmed Paa (Korkmazolu) I.

Selim (Yavuz) devri (1512-1520) bey-

lerinden olup Habe beylerbeyi oldu.

Oralarda vefat etti. (IV. 107)

Mehmed Paa (Korucuba) Gür-

cüdür. Tiflis beyi olup 996'da (1588)

ran tâbiiyetinden ayrlp Osmanl
Devleti'ne snmtr. Kendisine

Konya beylerbeyilii verilip az müd-

detle ayrlm ve jonra vefat etmitir.

(IV. 129)

Mehmed Paa (Köprülü) Anado-

lu'da Köprü 'den clup stanbul'a gele-

rek sara^^a girdi. Enderun'dan yetiip

hasoda aas, mîrahür- e^^^el, sonra

Husrev Paa sadâretinde beylerbeyi.

Köstendi! ve sonra Trablusam bey-

lerbeyi oldu. 105"''de (1647) am, 7.

hasekiye arpalk verilince vali kay-

makam oldu. 1058'de (1648) Konya

valisi olup azilden sonra 106l'de

(1651) sadârete evki yüzünden ta-

raya valilikle gönderildi. Azilden son-

ra 1066'da (1655/56) tekrar Trablus-

am beylerbeyi «^lup gönderilecei

srada Mimar Kasm Aa'nn gayretiy-

le Solak Mehmed Aa'ya yaknlk
peyda ederek padiahn dikkatini

çekti ve sene sonunda sadrazam ol-

du. 7 Rebiyülev^^ei 1072'de (31 Ekim

166 1) Edirne'de vefat eyledi. Na',

vasiyeti üzerine menzil arabasyla s-

tanbul'a getirilip Divanyolu'nda dâ-

rülhadisinde defnedildi. Ya 86 ve

sadâreti 5 sene 2 aydr. Çemberlita'

da Valide Sultan Hamam karsnda
bir dârülhadis ve kütüphane yapt.

Köprü 'de ve baka yerlerde mektep

ve sebil ina etti. Saltanatn durumu-

na vâkf, devletin bekçisi ve kötülerin

kökünü kazycyd. Sadrazamlnda
savalarda hükümetin erefini koru-

du, îlim dostu olup oullarn pek gü-

zel terbiye etti. Kendisi de Ende-

run'da okumutur. Son derece zor-

lukta iken sadâreti baz artlarla ka-

bul etmitir. Hatta nüfuzuna Enderun

aalar engel olmakla istifa eylemi

ve padiah sadâkatine emin oldu-

undan onlar def edip bunu tutmu-

tu. Hatta Enderûnlu Fndklk Silah-

dar Mehmed Efendi, bu zat hakknda

"Dilenk koca, nahak yere vüzerâ

kati ve müteme\^alân emlâkini bil-

külliye kabzeyleyüp akarlar ve hay-

ratlar ile kendü halini mamur etti ve

müdebbir ve zî-nüfuz ricali mahv ile

hükkâm-i memleket ve tâife~i askeri-

yeden sâhib-i nâm komad. Zâlim ve

cebbar ve hodbîn-i bî-rahm idi" gibi

eyler yazarsa da bu yanltr. Çünkü

düman ablukasn Boaz'dan def

ederek Lehistan'a yürümütür. Yeni-

çeri âsilerini cezalandrarak devlete

hizmetler etmitir. Biraz kan dökücü

görünmüse de kan dökmesi gaddar-

lara ve özellikle Abaza ve bir ave-

nesinden yetimi türedi cinsinden

adamlarayd. (IV. 173/74)

Mehmed Paa (Köse) Husrev Paa
kethüdas olmutur. Cemazyele\^^el

1238'de (Ocak-ubat 1823) Rumeli

valisi ve seraskeri olmutur. O sene
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Zilhiccesinde (Austos 1823) rütbesi

kaldrlarak Gelibolu'ya sürüldü. ev-
val 1239'da (Haziran 1824) tekrar ve-

zirlikle Sivas valisi oldu. Muharrem
1244'de (Temmuz-Agustos 1828)

Ahska kumandan olup yenilince az-

ledilerek vezirlii kaldrlmt.
1254'de (1838) kapcbalkla Malat-

ya mütesellimi olup 1256 (1840) ta-

rihlerinde emekli oldu ve Sivas'ta

oturmaktayken vefat etti. Kölesi âkir
Efendi'dir(-^). (IV. 290)

Mehmed Paa (Köse Ali Paaza-
de) Agrboz'da dodu. Tersanede ye-

tiip tersane kethüdas oldu. 27

a'bân 1121'de (1 Kasm 1709) kap-

dan- derya olarak mîrimîran oldu. 3

Zilhicce 1123'de (12 Ocak 1712) azle-

dilerek tekrar tersane kethüdas olup

sonra kapudâne-i hümâyûn ve sonra

Agrboz muhafz oldu. 1127'de

(1715) îstanköy ve 1129'da (1717) Sa-

kz ve ardndan Kandiye beylerbeyi

olup orada vefat etti. Tersane ilerini

bilirdi. (IV. 214)

Mehmed Paa (Kundurac) 1260'

da (1844) Mühendishane'den çkma
olup Avrupa'da örenimini tamamla-

d. 1275'de (1858/59) istihkâm mirala-

y olup sonra mirliva olarak Tophane
Meclisi'ne aza olmutur. Ya 52 iken

1300'de (1883) vefat etti. (IV. 304)

Mehmed Paa (Kuruncu) Silahdar

Mustafa Paa'mn kethüdas oldu.

1047'de (1637/38) vezirlikle Haleb
valisi ve l6. günü Van valisi oldu.

Azilden sonra 1050'de (1640/41) Bos-

na valisi olup 1051'de (1641/42) azle-

dildi. 1054'de (1644) Rumeli valisi

olup az müddette vefat etti. (IV. l6l)

Mehmed Paa (Küçük) Mîrimîran

olarak Hamid ve Beyehri mutasarrf
oldu. Bu senelerde (l670'ler) vefat

etti. Olu brahim Bey, 1083'de (1672/

73) Silifke beyi olmutur. (IV. 181)

Mehmed Paa (Küçük) Beylerden

olup Manisa mutasarrf oldu. Sonra

harpde hizmet etmekle 1072'de

(1661/62) Yanova muhafz, 1074'de

(1663/64) Varat beylerbeyi ve sonra

Rumeli beylerbeyi olup 1078'de

(1667/68) ehid oldu. Olu Mehmed
Bey de Ayntab beyi olup IV. Meh-
med devri (1648-1687) sonlarnda ve-

fat etti. (IV. 177)

Mehmed Paa (Kürt Bayramoiu)
Adanaldr. Orada serdâr olup muka-
taa ile lllO'da (1698/99) Adana bey-

lerbeyi oldu. 1112'de (:.700/01) ve-

zirlikle hac emirlii ilâve edildi. 1113'

de (1701/02) am ve 1115'de (1703/

04) Rakka valisi oldu. .\hâli redde-

dince Muharrem lll6'da (Mays
1704) azledildi ve Adana'ya yerleti.

Buradan Krm hanna gitti. Suçu af-

fedildi ve o sene Cemazivelevvelinde

(Eylül 1704) ikinci defa ..lac emiri ve
Kudüs valisi, Rebiyüle\^el 1117'de

(Haziran-Temmuz 1705^ am valisi

olup Kelib üzerine serasker atand.

1118'de (1706/07) ayrld. Safer 1123'

de (Mart-Nisan 1711) Adana, ardn-

dan Mara valisi olup Zilhicce 1123'

de (Ocak 1712) vefat etti. (IV. 208)

Mehm^ed Paa (Lala) Tekelidir. Ön-
celeri Mehmed Çavu derlerdi. III.

Mehmed'in dâyesinin zevcisidir. Bu
sebepten sancaa çktkda defterdar

ve nianc oldu. lOOO'de (1591/92) la-

las oldu. 1003'de (1595) III. Mehmed
tahta çknca vezirlik verldi. Rebiyü-

lewel 1004'de (Kasm 1595) sadra-

zam oldu. Hemen ardndan "îrpen-

çe'ye urayp 10. gün vefat eyledi.

Hz. Vefa Türbesi'nde medfundur. Pa-

diah süt hakkna hürmeten kabrini



ziyaret buyurdular Zevcesi dâye ka-

dn paann selâm aas Ali Aa'ya

nikahlayarak küçüe mîrahûr tayin et-

tiler. Akll ve tedbirliydi. Olu Musta-

fa Aa'dr. (V. 131^32)

Mehmed Paa (Lala) Bosnaldr.

Enderun'dan yetime olup mîrahûr

ve ewâl lOOO'de (Temmuz 1592)

yeniçeri aas, 1302'de (1593/94)

Anadolu, sonra Rumeli beylerbeyi ol-

du. Uzun müddet larplerde bulundu.

Receb 1013'de (Kasm-Aralk 1604)

sadrazam ve serdâr- ekrem oldu ve

Muharrem 1015'de (Mays l606) ve-

fat etti. Akrabasndan Sokollu Meh-

med Paa'nm türbesi civarna defne-

dildi. Cesur, gayr(^tli olup Almanya

muharebelerinde pek çok hizmet

gördü. Acem seferine serdârlg, Al-

manya 'daki fetihleri tamamlamak
^

için istemiyordu. Hatta halefi Dervi

Paa'nn tabibi, Paa'nm vefatn ça-

buklatrd dediler. "Acem'e memur
iken eyvah ademe gitti Mehmed Pa-

a" vefat tarihidir, "/akur, himmeti yü-

ce, yüzü güzeldi. (IV. 140)

Mehmed Paa (Magrav) Gürcüdür.

ranllarla muharebelerde yiitlii gö-

rülmekle beraber Erzurum seferinde

gelip serdâr- ekreme snmtr, is-

tanbul'a gönderilip Müslüman olunca

"Mehmed" ismi verildi ve kapcbalk
verilip orduya gönderildi. Oradan

Konya beylerbeyi oldu. 1038'de (1628/

29) oluyla beraber vefat ettiler. Orta

boylu, ak sakall, çok cesurdu. (IV.

153)

Mehmed Paa (Memi Paazade)

Abdurrahman Paa b. Mehmed Paa
oludur. Derya beylerindendir. Bu se-

nelerde (l690'lar) vefat etti. (IV. 196)

Mehmed Paa (Mente) Enderûn-

ludur. Hasodadar katar- Enderun'a

dahil olup rikâbdâr- ehriyârî olmu-
tur. Ardndan çavubalkla çktktan

sonra Trablusgarb beylerbeyi olarak

azilden sonra 1087'de (l676) vefat

eylemitir. Üsküdar'da Akaalar Me-

zarl'nda medfundur. iman bir zat

idi. (IV. 182/83)

Mehmed Paa (Mermer) Ende-

run'dan yetierek evval 1088'de

(Aralk l677) hazine kethüdas oldu.

Cemaziyele\^el 1090'da (Haziran

1679) vezirlikle kubbeniîn oldu. 14

Rebiyülevvel 109rde (14 Nisan l680)

vefat etmitir. (IV. 183)

Mehmed Paa (Mevcî) Mukabeleci,

arpa emini, mukataat emini, defter-

dar, bir aralk beylerbeyi oldu. 1053'

de (1643) vefat etti. air ve münî idi.

(ÎV. 160)

Mehmed Paa (Msrh) 1137'de

(1724/25) Karahisar- Sâhib mutasar-

rf oldu. Sonra vefat etti. (IV. 221)

Mehmed Paa (Minkarkuu) (Ka-

rabatak) Ferhâd Paa adamdr. Ha-

leb, Erzurum defterdar olup sonra Bu-

din defterdar oldu. 1009'da (1600/01)

Budin beylerbeyi olup lOlO'da

(1601/02) harpde ehid oldu. Cesur

ve tedbirliydi. Popofça üzerine ad
geçenle birlikte harbe memur olan

sadrazam brahim Paa'nm kethüdas

Mehmed Aa da orada ehid oldu.

Nemçelilerin Kanije muhasarasnda

Tiryaki Hasan Paa'ya kar göster-

dikleri balar bunlarn ba olup ol

gayretli bunlar topla karlayp dü-
man ordularm perian eylemitir.

(IV. 136)

Mehmed Paa (Mirza) Acem aire-

tinden olup Osmanl Devleti'ne s-
narak 1080'de (1669/70) Trabzon

beylerbeyi oldu. Azilden sonra Çir-
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men beylerbeyi olup 1094'de (1683)

Karahisar- arkî mutasarrf oldu.

llOO'de (1688/89) Sivas valisi olup

gitmeden önce Amasya'da vebadan

vefat eylemitir. (IV. 189)

Mehmed Paa (Mirza) Kürdistanl-

dr. Vükelâ-y devlet hizmetlerinde

bulunarak müteferrikaba oldu. Son-

ra mîrimîranlkla Karahisar- arkî,

Vidin ve Yergöü muhafz olup ev-
val 1128^de (Eylül-Ekim 17l6) vezir-

likle Erzurum vilâyetiyle Özi ve Hotin

muhafz oldu. 1131'de (1719) vezirli-

i kaldrlarak bir mahalde ikamet et-

tirildi. Son-ra vezirlii geri verilip bir-

iki sene Fa muhafz, sonra Selanik

valisi, Receb 1135'de (Nisan 1726)

Kandiye valisi oldu ve Safiye Sultan

nikahland. Cemazyelâhir ll40'da

(Ocak-ubat 1728) vefat etti. Adaletli,

alçakgönüllü, dei"vi huylu, güzel ah-

lâk sahibi, babayanî idi. Olu Abdur-

rahman Bey'dir. (IV. 222)

Mehmed Paa (Morololu) Gürcü-

dür. Orada ün kazanarak ile 1081 'de

(1670/71) spir sanca verilip paa ol-

du. Sava srasnda hizmet etmekle

1092'de (681) vezirlikle Varat muha-

fz oldu. 1096'da (1685) Hersek ve

1097'de (1686) son Segedin muhafz
oldu. 1098'de (1687) Anadolu valisi ve

1099'da (1688) Agrboz muhafz oldu.

llOl'de (1689/90) stanbul'a getirilip

Adana ve Tire valisi, 1102'de (1690/

91) am valisi olup ekyay cezalan-

drd. 1104'de (1692/93) Konya, 1105^

de (1693/94) Erzurum valisi oldu ve

Safiye Sultanzâde ile nikahland. 1106'

da (1694/95) Van valisi olup 1107'de

(1695/96) Cank sanca verildi. Bura-

dan Seddülbahir'e memur edildiyse

de gelmeyip kaçt. Cemaziyele\"^el

1108'de (Arahk 1696) yakalanarak

katledilmitir. (IV. 197)

Mehmed Paa (Muallimzâde) Ni-

anc Mahmud Efendi'nin oludur.

am, Haleb defterdar ve 1007'de

(1598/99) defterdar- sânî olup sonra

sancaa çkarak beylerbeyi oldu.

1023'de (I6l4) Diyarbekir valisi olup

o sene azledildi ve sonra vefat etmi-

tir. (IV. 144)

Mehmed Paa (Mhsinzâde) "Ola

Muhsin Çelebi tâcir-i kâlâ-y naîm"

diye hakknda nazm olan Halebli ta-

cir Muhsin Çelebi'-in oludur. stan-

bul'da kalemden yetierek matbah

emini, sonra darbhane emini olup

a'bân 1112'de (Ocak 1702) defter-

dar- kk- e^^^el oldu. 1113'de

(1701/02) azledilip lll4^de (1702/

03) ruznâme-i e\^^el, Rebi-yülevv^el

1115^de (Temmv:z-Austos 1703)

ikinci defa defterdar oldu . 6 ay kadar

matbah eminliini dahi ifa edip bu

defa devlet hazinesinin çkarma hiz-

met etmeye balad. Birinci defada

hesaplar da görülüp 870 kese aç
çkdmdan geri alnd. Ill6'da

(1704/05) paalkla Cidde valiliine

gönderilip az müddette orada vefat

etti. Olu sudûrdan Ahmed Efen-

di'dir. (IV. 204/05)

Mehmed Paa (Muhsinzâde) Ab-

dullah Paa'nm oludur. Gençliinde

silahor-i hassadan olup kapcba
oldu. 1151 'de (1738/39) babas sad-

razam olunca vezir rütbesiyle Mara
valisi, sonra Bender muhafz, 11 60'

da (1747) ikinci defa Mara valisi, Re-

bi\^lewel 1160'df, (Mart 1747) Ada-

na, 1161'de (1748) Bosna, ll62'de

(1749) Hotin, ll64'de (1751) Özi, Sa-

fer ll66'da (Aralk 1752) Hotin ve

Bender, sonra Köstendil, Rebiyülâhr

ll67'de (ubat 1754) nebaht, a'

ban 1171'de (Nisan 1758) Haleb vali-



si oldu. Esma Sultanla nianland.

Zilka'de 1171'de (Temmuz 1758) Di-

yarbekir valisi olup 1172'de (1758/

59) Esma Sultan ile evlenerek, Ana-

dolu valisi oldu. 1174'de (1760/61)

Bosna ve evval 1177'de (Nisan 1764)

Rumeli valisi olup 7 evval 1178'de

(30 Mart 1765) sadrazam oldu. 8 Zil-

ka'de'de (31 Mart 1765) geldi. Rebi-

yülevvel 1182'de (Austos 1768) ba-

r yanls olmakla azledilip Bozca-

ada'ya ve ardndan Rodos'a sürüldü.

Sonra Mora'dan asker tahririne me-

mur olup Zilhicce :.182'de (Nisan

1769) Mora seraskeri oldu. 1184'de

(1770/71) Bosna valisi ve a'bân

1185'de (Kasm 1771) RuscukJda iken

sadrazam oldu. Orduda harple me-
gul olup bartan sonra gelirken 22

Cemaziyele^-s^el 1188"de (31 Temmuz

1774) Karinâbâd'da '/efat etti. Na'
Edirne'ye getirilip Eski Cami sahasn-

da annesinin yanma defnedildi. 10

gün sonra stanbul'a nakil için dal-

m organlan binbir güçlükle çkarl-

d. Buraya getirilince Eyyûb Sultan

Türbesi civarna defnedilmitir. Boyu

ksa, by büyük, sesi gür, kalbi ka-

v idi. yiyi ve kötüyü ayrt eder, sâ-

dk, doru, uum tam ve muamele

bilirdi. Balarnda hayli talihsiz olup

hatta Özi muhafzl ibka emrini

kimse götürmemi ve haberci ile

gönderilmiti, Hocapaa'da Muhsi-

noglu Han bunundur. Eli sk olup

elbise ve meskeni muhtasard. Tarih-

çiler böyle yazmsa da Aaçkakan

civarnda bir camii /ardr. Telhisçisi

brahim Bey'dir(-^). CIV, 255/56)

Mehmed Paa (Mûsâ Çelebizâde)

Maliyeden yetiip ehremini, muka-

beleci, bamuhaseoeci, ruznâme-i

evvel ve mevkufatî oldu. 1012'de

(1603/04) badefterdar ve beylerbeyi

payesi oldu. 1013'de (1604/05) azle-

dildikten sonra vefat etmitir.

Eyüp'de medfundur. (IV, 138/39)

Mehmed Paa (Mühtedî) Sakzhdr.

Müslüman olduktan sonra Trablus-

garb'a gidip güçlenerek 1023'de

(I6l4) Ramazan Day'mn istifasnda

day oldu ve paalkla oraya valilii

tasdik buyuruldu. Vergi tarhna,

gümrük resmi almna, süvari tekili-

ne ve nizamlar koymaya muvaffak

oldu. 104l'de (1631/32) vefat etmi-

tir. Turgut Paa'nm yanma defnedil-

mitir. (IV. 155)

Mehmed Paa (Okçu^âde) Bir ok-

çunun oludur, Divan- Hümâyûn'a

kâtip olup >Kikselip 986'da (1578)

Anadolu defterdar oldu. 989'da

(1581) reisülküttab, 990'da (1582)

badefterdar olup Cüce Nasuh ile

muamelesinden dolay azledilerek

tevkif edildi, Afdan sonra Kbns bey-

lerbevi ve 993'de (1585) Haleb bey-

lerbeyi oldu. 995'de (1587) azledile-

rek ardndan vefat etmitir. lim ve

maarif sahibi olup olu Mehmed ah
Efendi'dir, (IV. 125/26)

Mehmed Paa (Öküz) Bir öküz nal-

bandnn olu olduundan "Öküz"

dendi. Enderun'a girerek iç kiler ket-

hüdas, 1015'de (1606/07) silahdar-

ehriyârî ve o sene vezidikle kubbe-

niîn ve Zilka'de 1015'de (Mart l607)

Msr valisi oldu. Cemaziyelâhir 1020'

de (Austos 1611) azledilerek stan-

bul'a gelince Gevherhan Sultan ni-

kahlanp kapdan- derya oldu. 1021'

de (1612) ikinci vezir olup 13 Rama-

zan 1023'de (17 Ekim l6l4) sadra-

zam oldu. Muharrem 1026'da (Ocak

1617) azledildi. Receb 1026'da (Tem-

muz I6l7) ikinci vezirlikle sadâret
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kaymakam, 7 ay sonra Safer 1028'de

(Ocak 1619) ikinci defa sadrazam ol-

du. Muharrem 1029'da (Aralk l6l9)

azledilip Haleb valisi oldu. Hastala-

nnca o sene veya 103rde (1622) ve-

fat etti. Haleb'de eyh Bekir Zaviye-

si'nde medfundur. Karagümrük'de bir

cami yapmtr. Akü, olgun, tedbir-

liydi. Msr'da siyas tedbirleri ve icra-

at güzel olup îran seferinde muvaffak

olamamtr. Bir mecliste öküz böür-
mesinden dolay mecliste gülümeler

olunca anlam ve "Cinsinin gayri de-

vabb ile niçin muaneset ediyorsun, di-

ye bana söylüyor" diyerek oradakileri

mahcup etmitir. "Öküz Liman" buna
mensup olmaldr. (IV. 14?)

Mehmed Paa (Papasolu) Belne-

lidir. Beylerden olup Cemaziyelâhir

1039'da (Ocak-ubat 1Ö30) Bosna
beylerbeyi oldu. Az müddette vefat

etmitir. (IV. 155)

Mehmed Paa (Pehlivan) Çerkes-

dir. Sarayda yetierek çknda Rak-

ka beylerbeyi oldu. 1076'da (1665/

66) Rumeli beylerbeyi oldu. Üç defa

Kandiye'de muhasara olundu ve mu-
vaffak olarak nihayet 1079'da (1668/

69) Grit'de ehid oldu. Hamiyet sahi-

bi ve sâdkd. (IV. 178)

Mehmed Paa (Pekmezci) Sivasl-

dr. Yeniçeri Ocag'ndan yetierek

kul kethüdas olmu ve sonra Özi

aalna gönderilmitir. 8 Zilka'de

1199'da (12 Eylül 1785) yeniçeri aa-
s olup 2 Cemaziyelevvel 1200'de (3

Mart 1786) azille Dimetoka'ya ikame-

te gönderildi. Sonra vezirlik verilip

1204 (1789/90) muharebesinde Fet-

hülislâm palankas muhafz oldu.

Muharrem 1205^de (Eylül 1790) Vidin

seraskeri oldu. Cemaziyelevvel'de

(Ocak 1791) ikinci defa yeniçeri aa-

s ve umnu kaymakam oldu. Zilka'

de'de (Temmuz) Rumeli valisi ve ordu

seraskeri oldu. Sonra Vidin valisi ol-

du. Muharrem 1208'de (Austos 1793)

azlolunup 1211'de (1796/97) Konya
valisi, Muharrem 12:. 3 'de (Haziran-

Temmuz 1798) Kbrr= muhafzlgyla
Karahisar- Sâhib mutasarrf oldu. O
sene Cemaziyelâhir'de (Kasm) Kan-

diye muhafz olup sonra vefat eyle-

mitir. Tedbirii, liyâka-liydi. (IV. 272)

Mehmed Paa (Pepe) Eyüp de bir

fakirin olu olarak 1185'de (1771/72)

dodu. Sadrazam Abdullah Paa'nn
dairesine girip hazinedar oldu.

1240'da (1824/25) Dâvud Paa Kla-
s bina emini, sonra fergögü Kalesi

tamirat memuru, 124l'de (1825/26)

mîrahûr- sân, sonra mîrahûr- evvel

ve 1248'de (1832/33) ^/arna Kalesi bi-

na emini olup 1250'de (1834/35) az-

ledildi. 28 Cemaziyelâhir 1253 'de (29

Eylül 1837) ihtisab nâzn, Rebiyülev-

vel 1257'de (Nisan-M:ays 1841) ûlâ

ve "Efendi"likle Bolu defterdar, Mu-
harrem 1258'de (ubat-Mart 1842)

vezirlikle Bolu valili, Rebiyülâhir

1258'de (Mays-Haziran 1842) Trab-

lusgarb valisi, Rebiyülâhir 1263'de

(ubat-Mart 1847) zabtiye müiri,

a'bân 1267'de (Haziran 1851) ilâve-

ten ihtisab nâzn, Zilhicce 1268 'de

(Eylül-Ekim 1852) Sayda valisi, Zil-

hicce 1269'da (Eylül : 853) Girit, Ce-

maziyelâhir 1271 'de (ubat-Mart

1855) Trhala, Rebiyülewel 1272'de

(Kasm 1855) Bosna, ardndan Yanya
ve Trhala valisi oldu. Girit'e memu-
ren gidip döndü. Rebi;Alâhir 1274'de

(Kasm-Aralk 1857) ikinci defa zabti-

ye müiri olup Cemaziyelevvel 1278'

de (Kasm I86I) azledildi. a'bân'da

(ubat I862) am val'si olup evval



1279'da (Mart-Nisan 1863) azledildi.

Rebiyülevvel 1280'de^ (Agustos-Eylül

1863) Meclis-i VâlâVa memur oldu.

15. günü üçüncü defa zabtiye müiri

olup 11 evval 12&3'de (I6 ubat
1867) Zabtiye'de sandalyesinde otu-

mrken aniden vefat etti. Salam bün-

yeli, çalkan ve gayretli olup ya
lOO'e yetmiken uuruna halel gel-

meyip zabtiye ilerini bilfiil idare

ederdi. Dilinde tutukluk vard. Sultan

Mahmud Türbesi balçesine defnedil-

di. Oullar Salih Pa^a ile Muhtar Bey

ve Said Bey'dir. Muhtar Bey gençli-

inde ve Said Bey Avrupa'da vefat

eylediler. Damadlan, efendisi Abdul-

lah Paa'nm olu Hasan Paa ve Na-

zif Bey ile hazine-i hassa mümeyyiz-

lerinden Elmas Has£,n Efendi 'dir. Bir

hayli adama iyilii dokunmutur.

Hüsnî Paa, Mehmed Arif Paa, Tah-

sin Paa ve Pertev Efendi gibi zatlar

bu cümledendir. (IV. 297/98)

Mehmed Paa (Pirînççi) Filibelidir.

IV. Mehmed Filibe'ye geldiinde bu-

nun konanda stirahat buyurmu-
lard. Bu sebepten padiahn gözüne

girip paalk ihsan buyurulmutu.

Sonra Kanije beylerbeyi, sonra Te-

mevar, 1079'da (1668/69) Silistre ve

1080'de (1669/70) yine Temevar
beylerbeyi oldu. 108rde (1670/71)

azledilip sonra vefat etti. (IV. 179)

Mehmed Paa (Polad) Arapdr.

Sancakbeylerinden iken llOO'de

(1688/89) Malatya, llOl'de (1689/90)

Âlâiye mutasarrf ve Sofya muhafz,

1102'de (1690/91) Tire mutasarrf ve

1103'de (1691/92) Kayseri mutasarn-

h oldu. O sene vefa; etti. Olu smail

Paa'dr. Âdil deildi. (IV. 192)

Mehmed Paa (Pomak) Musâhib

Mustafa Paa'nm aalarndan olup

1099'da (1688) sipahiler aas olmu-
mr. 1101 'de (1689/90) Bursa paal-

gyla Agrboz muhafz ve 1102'de

(1690/91) Mara mutasarrf oldu.

1103'de (l691/?2) Köprülüzâde Mus-

tafa Paa'nm ehid olmasna sebep

olduu, yani harpde metanet göste-

remedii için idam edildi. (IV. 192)

Mehmed Paa (Ramazanzâde) b-
rahim Bey'in oludur. Ayntab müte-

sellimi, sonra babas yerine Adana

beylerbeyi oldu. lOOl'de (1592/93)

Mara beylerbeyi, sonra yine Adana

beylerbeyi olmutur. 1008'de (1599/

I6OO) Eflâk harbinde hazrken vefat

etti. (IV. 134)

Mehmed Paa (Rum) Sonradan

Müslüman olup sarayda terbiye gö-

rüp beyler arasna girdi. Beylerbeyi

ve serdâr olarak Konya muharebele-

rinde bulundu. Sonra vezir oldu. 872'

de (1467/68) vezirazam olup 875'de

(1470/71) azlolundu. 879'da (1474/

75) Konya valisi olup az müddette,

baarsz olunca azledildi. Ardndan
vefat etmitir. Üsküdar'da camiinde

medfundur. Yetenekli ve zekî olup

Üsküdar'da bir cami ve türbe yapm-
tr. Sadâreti ihtilafldr. (IV. 104)

Mehmed Paa (Rum) Sözü geçer si-

pahilerden olup Husrev Paa ile

harpde bulunarak 104l'de (1631/32)

Mara beylerbeyi olmu ve arkada-

lar Saka Mehmed ve dierlerinin ve-

fatndan sonra o sene Mara'da vefat

eylemitir. (IV. 155)

Mehmed Paa (Saatçi) Rum aslh-

dr. Müslüman olarak Enderun'a girip

iç kilerden yetiip 1071'de (I66O/6I)

çukadar- ehriyârî, 1081 'de (l670) si-

lahdar- ehriyârî oldu. Rebyülev\-^el

1081'de (Temmuz-Agustos l670) ve-

zirlikle kubbeniîn, Cemaziyelevvel
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1082'de (Eylül 1671) Sivas ve sonra

Diyarbekir valisi oldu, sonra baz gö-

revlerle gezip Rebiyülevvel 109rde

(Nisan 1680) zmit sancagyla emekli

oldu. 1096'da (1685) vefat etti. Gay-

retli, nazikti. (IV. 187)

Mehmed Paa (Saçba) (Çar-
gan) Boynueri Mehmed Paa'nm
kaymyd. Taralarda yükselip bey-

lerbeyi payesini elde eylemi ve

1058'de (1648) Diyarbekir valisi olup

o sene azledilmiti. Ramazan 1066'da

(Temmuz 1656) vezirlikle badefte-

dar oldu. Zilka'de'de (Eylül) azl ve

tevkif edildi. Korkmu olarak serbest

brakld gece vefat eylemitir. "Saç-

ba devrân senindir" msra bunun
hakkndadr. Bir olu kald, uzun ya-

ad ve dervi oldu. (IV. 169)

Mehmed Paa (Sar) Bostanc
1068 Oca'ndan yetierek bostancba ol-

du. 1062'de (1652) vezirlikle Diyar-

bekir valisi olup azilden sonra 1065'

de (1655) Bagdad valisi oldu. Ardn-

dan vefat etmitir. Hizmet ehliydi.

(IV. 170)

Mehmed Paa (Salâhurzâde) Bos-

tanc Ocagfndan yetierek 1095 'de

(1684) bostancba oldu. Sonra Edir-

ne bostancbas dahi olup 1102

(1690/91) tarihlerinde beylerbeyi pâ-

yesiyle Kefe ve Azak muhafz oldu.

Bir hayli seneler orada kalmtr. Son-

ra vefat etti. (IV, 196)

Mehmed Paa (Sarho) Abaza

Mehmed Paa tâbilerinden ve Bolu

beyi olup kötü huyluydu. 1047 'de

(1637/38) cezalandrlarak vefat etti.

(IV. 159)

Mehmed Paa (San) Ahmed Paa'

nn kethüdas olup yükselerek irvan

beylerbeyi oldu. Hayli zaman oralar-

da kalp 1013'de (1 604/05) ran'a esir

oldu ve 10l4'de (1605/06) vefat etti.

(IV. 139)

Mehmed Paa (S^n) Topal Osman
Paa'nn damaddr. Kaynpederinin

sayesinde mîrimîran oldu. Il44'de

(1731/32) vezir olup o sene Agrboz
valisi, ll45'de (1732/33) Bender mu-

hafz ve sonra Özi ve Bender seras-

keri maiyeti memuru oldu. 11 51 'de

(1738/39) seraskeri ile birlikte vezir-

likleri kaldrld. 1152'de (1739/40)

vezirlii geri verilmi ve Kefe seras-

keri maiyetiyle gönderilmitir. Ardn-

dan brail'e gönderilip sonra înebah-

t muhafz oldu. Zilhicce 1156'da

(Ocak-ubat 1744) Bender muhafz
ve Kefe valisi ve Ramazan 1159'da

(Eylül-Ekim 1746) Sayda valisi oldu.

Il62'de (1749) azlolunup yolda Zil-

hicce'de (Kasm) Trabzon valisi ve

Rebiyülevvel ll63'de (ubat 1750)

Mara valisi oldu. Rebiyülâhir'de

(Mart I75O) Hanevhun'da vefat etti.

Harp ve idareye kudreti yeterliydi.

Oullar Ali Paa ^'e sudûrdan bra-

him Bey'dir. (IV. 257)

Mehmed Paa (San) (Hac) Beyler-

den olup ehrizor /alisi olarak 1079'

da (1668/69) aynld: ve sonra vefat et-

ti. (IV. 178)

Mehmed Paa (San) (Hac) stan-

bullu Bakkalzâdedir. Ruznâme kâtip-

lerinden olup defterdar Klç Ali Paa
delaletiyle mektûb:-i defterdar oldu.

Ill4'de (1702/03) badefterdar olup

Rebiyülevvel 111 5'de (Temmuz-

Agustos 1703) sakland. Ortaya çkt-

nda ikinci defa defterdar oldu. O
senenin Recebinde (Kasm) ruzna-

me-i evvel olup evvâl'de (ubat

1704) üçüncü defe defterdar olarak

Muharrem lll6'da (Mays 1704) Selâ-



nik paas oldu ki, o günlerde nüfuz-

lu olup sadârete tayini padiahn iste-

i ise de bir türlü gerçekleememitir.

Birkaç ay sonra dördüncü defa def-

terdarla getirildiyse de evval'de

(ubat 1705) tekrar azledilmitir. 20

Safer 1117'de (13 Haziran 1705) tek-

rar defterdar olup Reoiyülevv^el 1118'

de (Haziran 1706) yine azledildi.

1123'de (1711) altnc defa defterdar

olup Cemaziyeie^n^eL 1124'de (Hazi-

ran 1712) azledildi. 1125'de (1713)

Rusya hududunun belirlenmesine

memur oldu. Receb 1126'da (Tem-

muz 1714) Rumeli pâyesiyle Selanik

sancayla Bender muhafz oldu. O
sene a'bâmnda (Austos) yedinci

defa defterdar oldu. evval 1128'de

(Eylül-Ekim 1716) vezidik verilip ar-

dndan Selanik valisi oldu. Rebiyü-

lev\^el 1129'da (Ocak 1717) tahrir-i

asker emrini icra ederken kötü hare-

keti ve zulmü padiah tarafndan du-

yulunca Kavala'da tevkif edilerek o

sene idam edildi. Na Kavala'da Ca-

mi-i Kebir'de medfundur. Bilgiliydi.

Zübdetü'l-Vekayî adnda bir tarih

yazd. (IV. 212/13)

Mehmed Paa (Sarkç) Ende-

run'dan yetierek tülbend aas, yani

sarkç, sonra rikâbcar- ehriyârî ol-

du. 1083'de (1672/73) Kars beylerbe-

yi, sonra Sayda beylerbeyi, 1093'de

(1682) vezirlikle Karaman valisi ve

1094'de (1683) Varat muhahz olup o

sene içinde A\astur/a muharebesin-

de ehit olmutur. (IV. 185/86)

Mehmed Paa (Sarkç) Ende-

run'da yetierek serdestarî-i ehriyârî

oldu. Çktktan sonra 1103'de (1691/

92) kk- e\^^el defterdar oldu. Son-

ra Kbrs beylerbeyi olup 1104'de

(1692/93) azledilereK no6'da (1694/

95) Trablusgarb valisi oldu. Orada

mam Mehmed Dayfy asker reisi,

yani day edip îspanyallarla harbe

mecbur oldu. Birinde galip ve die-

rinde malup oldu. 1112'de (1700/

01) Kahveci Osman Day, Mehmed
Day'ya galip gelerek onun yerine

geçti. Ill4'de (1702/03) bu da savu-

turulup bu paann damad Halil Bey,

asker reisi olup Mehmed Paa da yine

makamna sahip oldu. 1118'de (1706/

07) vefat eylemitir. Trablus'da bir ca-

mi ile Türk çarsn yapt. Camiine

defnedildi. Dindar, sâlih, âdildi. Meh-

med Day da muharip, lml, oradaki

daylarn en dorusuydu. (V. 205)

Mehmed Paa (Sarzâde) Sivas

alaybeyi iken Amasya'da ekya te'di-

bi hizmetinde bulunmu ve yiitlik

göstererek Kadoglu gibi akileri elde

etmi olduundan Safer 1176'da

(Austos-Eylül 1762) mîrimîranlkla

Çorum ve sonra vezirlikle Trabzon ve

Van valisi oldu. 1180'de (1766/67)

Kars valisi olup oradaki karkl ya-

ttrp sonra Sivas vilâyetiyle Bender

muhahzlma gönderilmi ve sonra-

dan çel sanca verilmitir. Safer

1182'de (Haziran-Temmuz 1768) ve-

fat etti. Cesur, bahadr, askeri idareye

kadir, siyasî ilerde usta, lâtifeci ve

bilgiliydi. (IV. 250)

Mehmed Paa (Sarmsak) Tiryaki

bir zat olup kaderin evkiyle Nibolu

muhafz ve paa olmutur. 1031 'de

(1622) Leh muharebesinde hazr bu-

lunup sonra vefat etmitir. (IV. 149)

Mehmed Paa (Saturcu) Kapcba-

, Bogdan voy\^odasn seçme hiz-

metinde bulunarak mükâfâten yeni-

çeri aas, sonra Rumeli beylerbeyi

oldu. 1005'de (1596/97) beinci vezir

oldu. Sonra serdâr- ekrem olarak Al-
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manya Ordusuyla harb etti. Sonra ay-

rld. 1007'de (1598/99) vefat etmitir.

Sâdk ve cesurdu. (IV. 134)

Mehmed Paa (Serhadli) Serhad

yiitlerinden olduundan bey oldu.

1102'de (1690/91) Temevar muhaf-
z olup 1108'de (1696/97) Yanova
muhafz ve ardndan Köstendil ve

1112'de (1700/01) Alacahisar muhaf-
z olup sonra vefat etmitir. (IV. 199)

Mehmed Paa (Sevindik) Suhtelik-

ten yetiip beylerden oldu. 1048 'de

(1638/39) Adana beylerbeyi olup

1049'da (1639/40) Revan'da esir ol-

mutu. Kurtulduktan sonra bir müd-
det daha Adana beylerbeyi olup son-

ra vefat etti. (IV. 159)

Mehmed Paa (Seydîzâde) Seydî

Ahmed Paa'nm oludur. Yükselerek

beylerden ve beylerbeyilerden oldu

1070 ve 1082 (1671/72) tarihlerinde vezir

rütbesiyle Rumeli valisi oldu. Birkaç

sene kalp evval 1086'da (Ocak
1676) kapdan- derya oldu. 17 Rama-
zan 1088'de (13 Kasm 1677) Nide
sancayla azledildi. 1089'da (l678)

ikinci defa Rumeli valisi oldu. Sonra

Temevar, 1092'de (I68I) Yanova,

1093'de (1682) Kanije, 1094'de (1683)

ikinci defa Yanova muhafz, 1095'de

(1684) Kara Mehmed Paa harbi günü
Budin'de ehid oldu. 30 sene düma-
na klç çalm ve bir defa yüz dön-

dürmemi bir yiitti. ehadeti günü,

firardan âr edip toplar kurtarmak

gayretiyle dögüe döüe can vermi-
tir. Hatta Almanya imparatoru bile

"bir yarar adamd" diye övmütür. h-
tiaml, iman, uzun boylu, vakur, ci-

rit oynamak, ok atmak ve hasmn
ykmakta misilsizdi. (IV. 186)

Mehmed Paa (Seyyid) Huveyze
han olup Osmanh Devleti'ne bala-

nnca paalk ihsan duyurulmutu.

Nadir ah'm saldrsnda evladyla

Basra'ya çekildi ve ll44'de (1731/32)

yine o tarafa gitti. Sonradan vefat etti.

(IV. 227)

Mehmed Paa (Seyyid) Dimetokal-

dr. II. Mustafa devrinde (1695-1703)

saraya alnp yetierek çukadar- eh-
riyarî oldu. 1144 ortalarnda (1731

sonlar) Bagdad'a gönderilip dönüte
silahdâr- ehriyârî olcu. Safer 1148'

de (Temmuz 1735) Bagdad'a ismail

Paa'ya mühr-i hümâ^nanu götürdü.

Birlikte gelip o sene 9 a'bannda (25

Aralk 1735) vezirlikle sadâret kay-

makam olup 16 gün sadrazamlk bo
kald. 25 a'bân ll48'de (10 Ocak
1736) mühr-i hümâyûn ihsan buyu-

rularak sadrazam oldu O aralk Rus-

ya ve Almanya'ya sava ilan edildi-

inden serdâr- ekrem dahi olarak or-

du ile harbe gitti. 8 Rebiyülâhir

1150'de (6 Austos 1737) azledilerek

Agrboz'a gönderildi. :i55'de (1742)

oraya muhafz olup Eamazan 1157'

de (Ekim 1744) Selanik, Rebiyülevvel

1158'de (Nisan 1745) Özi, Muharrem
1160'da (Ocak 1747) Eelgrad, evval
1161'de (Ekim 1748) tnebaht, Rebi-

yülevvel ll64'de (ubat 1751) Sela-

nik, Rebiyülâhir'de (Mart) Cidde vali-

si olup Rebiyülâhir 1171'de (Aralk

1757) orada vefat etti. Ilml, ölçülü,

yumuak huylu, doru olup büyük
ilerin idaresinde iktidarszd. Üskü-

dar'da Arakiyeci Mehmed Çelebi

Mescidi 'ni tamir eyledi. Vefatnda iki

yanda terk eyledii kz erife Hadi-

ce Hanm 1244'de (1828/29) vefat et-

mitir. (IV. 243)

Mehmed Paa (Seyyid) Kapcba
olarak kapclar kethüdas ve sonra

mîrahûr- evvel olup RebiyülevA^el



1176'da (Eylül-Ekim 1762) mîrimîran

olarak Kocaeli, sonra Selanik ve Ka-

rahisar mutasarrf clmutur. 1183'ce

(1769/70) Bender (ordusu çarhacs

olup oralarda vefat etmitir. Olu
Seyyid Nu'man Bey'dir. (IV. 252)

Mehmed Paa (Seyyid) Taral olup

yükselerek kapcb£, oldu. 1152'de

(1739) kapclar ketnüdâlg pâyesiy-

le Vidin seraskeri r.aiyetine memur
olup gazalarda yararllk gösterip

"Gazi'' namn alarak mîrimîran oldu.

Il64'de (1751) çel mutasarrf, sonra

Bender muhafz, Receb ll68''de (Ni-

san-Mays 1755) Adakale muhafz ve

sonra Köstendil, 1171'de (1758/59)

Selanik mutasarrf oldu. III. JMustafa

devri (1757-1774) balarnda vefat et-

ti. (IV. 241)

Mehmed Paa (Seyyid) (Karave-

2r) Arapsun'da Se;^id Ali'nin olu
olarak ll40'da (1727/28) dodu. A-
çba ve surre emini Süleyman Aa
days olduundan ll64'de (1750)

helvahaneye çerag olunup daysnn
vefatmda teberdar oldu. Güzel yazs
sayesinde hazine katibi ve ardndan

hazine-i hümâyûn .cethüdâs olup 4

Muharrem^ 1189'da (7 Mart 1775) si-

lahdar- ehriyârî o'.du. a'bân 1193'

de (Austos 1779) vezirlikle sadra-

zam oldu. 25 Safer :L95'de (20 ubat

1781) vefat ederek Hamidiye Türbesi

yannda cadde tarafna defnedildi.

Ksa boylu, gayet siyah, çirkin görü-

nülüydü. Gayet dindar, zekî, kavra-

yl, mizaha dükün, Nasreddin Ho-

ca fkralarn ezbere bilir, çalkan,

güçlüydü. Hane-i hassaya nakli günü

ahlâk deitirerek serdik gösterdi.

Rûz- Mzrdan önce kuzu kesimini

yasak etti. Arapsun da 8 çeme, kâr-

gir hamam, dükkân, medrese, dersa-

ne ve kütüphaneyi içine alan br cami

yapt. Orasn köy iken kaza haline

getirdi. Savaklar Mescidi'nin minare-

sini ahapken kârgir olarak ina etti.

Orada su kuyusu ve iki taayak çe-

me ve kahve oca yapt. I. Abdülha-

mid tavrlarna hayran olduundan

vefatna üzülmütü. Kz erife Aye
Hanm 13 Zilka'de 1213'de (18 Nisan

1799) vefat etti ve yaknma defnedil-

di. Kardeleri Mustafa Paa ve Halil

Paa'dr. Kitapçs, Hac Seyyid bra-

him Efendi'dir(->). (ÎV. 258/59)

Mehmed Paa (Seyyid) (Maçur)

Uzun yllar Palu beylerbeyi olarak ce-

surluguyla mehur olmu ve kardei

Süleyman Paa ile Muharrem 1109'da

(Temmuz-Austos 1697) Sentine har-

binde ehid olmutur. (IV. 198)

Mehmed Paa (Seyyid) (Yeen)
Yeniçeridir. Ocaktan yetiip sekban-

ba oldu. Ramazan 1203'de (Haziran

1789) azledildi. 1204'de (1789/90)

vezirlikle orduya memur oldu. 1205'

de (1790/91) Hrsova muhafz olup

ordunun dönüünde umnu muha-

fzlyla kald. Sonra vezirlii kaldr-

larak zmit'e sürüldü. 18 Cemaziyelâ-

hir 1213'de (27 Kasm 1798) veziriii

geri verilerek Hotin muhafz oldu.

Sonra Arboz muhafz olarak 1214'

de (1799/1800) vefat eyledi. TedbirH

ve güçlüydü (IV. 271)

Mehmed Paa (Silahdar) Cihangirli

riyale Ahmed Kapdan'm oludur. 20

Receb 1122'de (14 Eylül 1710) dodu.

Bir defa amcazâdesiyle Msr'a gidip

geldi. Sonra Enderun'daki büyük kar-

deinin iltimasyla Enderun'a alnd.

Helvahaneden yetiip ll44'de (1731/

32) iç kiler gulâm, ll45'de (1732/33)

rikâb çukadan, 1156'da (1743) tü-

fenkçiba, pekir aas ve III. Os-
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man'n tahta çknda (1754) rikâb-

dar, sonra çukadar, bir gün sonra si-

lahdar- ehriyârî ve 5 Zilhicce

n69'da (31 Austos 1756) istifa ede-

rek vezirlikle Trhala valisi oldu.

a'bân 1170'de (Nisan-Mays 1757)

Özi ve Silistre valisi olup 6 Cemaziye-

levvel 1171'de (16 Ocak 1758) çar-
larak m. Ahmed'in kz Aye Sultan

nikahlanp ev\^ârde (Haziran) zifaf

oldu ki, bu lûtfa mazhariyetinin sebe-

bi IIL Mustafa'nn ehzadeliinde çu-

kadar olmasyd. 10 ay stanbul'da

kald. Rebiyülevvel 1172'de (Kasm
1758) Yanya, Delvine ve Receb
1172'de (Mart 1759) Bursa valisi olup

Cemaziyelev\^el 1174'de (Aralk 1760)

stanbul'a getirildi. 1175'de (1761/62)

Sivas, sonra Aydn, Muharrem 1178'

de (Temmuz 1764) Anadolu, evval
1178'de (Nisan 1765) Selanik, ardn-

dan Mara, sonra Özi, e\^âl 1180'de

(Mart 1767) Vidin, a'bân 1183'de

(Aralk 1769) Rumeli ve Zilhicce

1183'de (Nisan 1770) Silistre nizam-

na memuren Haleb valisi oldu. Receb

1184'de (Ekim 1770) sadârete davet

olunup a'bân'da (Kasm) orduya ge-

lip sadrazam ve serdâr- ekrem oldu.

a'bân 1185'de (Aralk 1771) azledildi

ve vezirlii kaldrlarak Gelibolu'ya

ikamete gönderilmitir. evval 1185'

de (Ocak 1772) tekrar vezirlikle An-
boz ve Zilka'de'de (ubat) Trabzon

eyaletiyle Gürcistan tarafna memur
oldu. Zilhicce'de (Mat) nebaht, Zil-

ka'de 1187'de (Ocak-ubat 1774)

üçüncü defa Selanik, 1189'da (1775)

Bosna, Rebiyülevvel 1190'da (Nisan-

Mays 1776) Bender muhafzlgyla
Selanik, Cemaziyelâhir 1192 'de (Tem-

muz 1778)' Bosna, evval 1193'de

(Ekim 1779) Selanik, Cemaziyele\^^ei

1194'de (Mays 1780) Anadolu ve Ce-

maziyelâhir 1195'de (Haziran 1781)

Erzurum valisi olup Zilka'de 1195'de

(Ekim-Kasm 1781) vezirlii kaldrld.

Hasm sadrazam Yeen Mehmed Pa-

a katline çalr iken azledilip 25 Mu-

harrem 1197'de (31 Aralk 1782) ve-

zirlii geri verilerek Ngde ilâvesiyle

Fa muhafz olduysa da özür dileyip

Rebiyülevvel'de (ubat 1783) Resmo
sanca, ardndan Ngde sancaryla

Boaz Hisar muhafz, ardndan Cid-

de ve Sakz'a ulanca Msr valisi oldu

ve 10 Safer 1199'da (23 Aralk 1784)

geveklik isnadyle azledildi. Re-

ceb'de (Mays 1785) Selanik ve

a'bân'da (Haziran) Kandiye muhafz
olup Zilhicce 1202'de (Eylül 1788) ve-

fat eyledi. Orada Hüseyin Hüsnî Pa-

a'nn mezar civarnda defnedilmitir.

lk Bosna valiliinde Karada isyann

bastrd. Üçüncü Anadoiu valiliinde

de eyh Hüsnî âsilerini cezalandrma-

y baard. Temkinli ve vakarl, en
merepli, lâtifeci, ilerinde tevekkül

sahibi, törenlerde, yiyecek ve içecek-

lerde gösterie dükün, benzerlerin-

den iyiydi. Kütahya'da bir camii var-

dr. Her gittii beldede bir kasr yap-

may arzu etmekle haylice eserleri

vardr. Ulemâya saygs tamd. Her

yerde ahaliyi kendisinden honut et-

mi ve vefat gittii yerlerde üzüntüye

sebep olmutur. Ya 80 di. kethüdas

Mustafa Aa'dr(-^). (IV. 264/65)

Mehmed Paa (Sofa) Bosnaldr.

Lala Mustafa Paa'nm adam olup

ran muharebelerinde B'.ars muhafa-

zasna memur olmutu::. Sonra Ru-

meli beylerbeyi oldu. 985 'de (1577)

Haleb, sonra Erzurur. beylerbeyi

olup Mustafa Paa'nm hiyanetinde

yaraland. Bir müddet bota kahp

992'de (1584) Bosna ve sonra 999'da



(1591) Erzurum, sonra Bagdad,

1004'de (1595/96) Diyarbekir, ardn-

dan Anadolu, am, 1009'da (1600/

01) yine Anadolu ve lOlO'da (l601/

02) tekrar Bosna valisi olmutur.

1013'de (1604/05) vefat eyledi. Eski-

lerden ve doruluk sahiplerindendi.

(IV. 137)

Mehmed Paa (Sofu) Hazergradl-

dr. Enderun'dan yetierek srasyla

silahdar- ehriyârî oldu, 1020'de

(1611) vezirlikle Msr valisi oldu.

Muharrem 1024'de (ubat l6l5) s-

tanbul'a çarlarak kubbeniîn oldu.

Sonradan Budin va' isi olup oraya va-

rndan önce çarlarak sadâret kay-

makam oldu. Zamannda tahta çk-

ma vuku bulup 1026 (l6l7) sonlarn-

da azledilerek üçüncü vezir oldu. Az

müddet sonra Rumeli valisi ve sonra

Sivas valisi oldu. lC28'de (l6l9) ikin-

ci defa sadâret kaymakam oldu. Azil-

den sonra 1033'de (1624) ikinci defa

Budin valisi olup : 035'de (1625/26)

vefat etti. Güçlü, sadk, doru, lml
ve dindard. (IV. 150/51)-

Mehmed Paa (Sofu) Maliyeden ye-

tiip 1065'de (1655) paalkla badef-

tardar oldu. O sene Ramazannda

(Temmuz) azledildi ve sonra vefat et-

ti. (IV. 170)

Mehmed Paa (Sofu) (Hac) Ende-

run'dan yetiip beylerden oldu. 941'

de (1534/35) Rumeli beylerbeyi, 944'

de (1537/38) kubbe veziri ve ikinci

vezir oldu. 952'de (1545) Badad'a

memur olup 954'de (1547) Bosna

beylerbeyi, 958'de (1551) Budin bey-

lerbeyi olmu ve orada vefat eylemi-

tir. Yenikap Camii'ni yaptrmtr.

Sofya'da da cami ve medrese yapm-
tr. Akll, kâmildi. Ölüm hastalnda

Yahudi bir tabip bakp ahzolunduk-

da "bununla 40 Mehmed adl adam

zehirledim" demitir. (IV. 113)

Mehmed Paa (Sofvdu) Beylerden

olup 912'de (1506/07) Bosna beyler-

beyi olup 9l6'da (1510) vefat etti.

(IV. 107)

Mehmed Paa (SokoUu) (Tavil)

Bosnaldr. Sokollu, yani ahinoglu

sülâlesindendir. Enderun'a girip ka-

pcbaihkla çkt. 953'de (1546) Ru-

meli valisi ve ardndan kubbe veziri

olarak ehzade Selim'e damad oldu.

Sonra harbe serdâr oldu. kinci vezir

iken Zilka'de 972'de (Haziran 1565)

sadrazam oldu. a'bân 987'de (Ekim

1579) îkindi divannda bir dilenci her

gün girdii gibi sadaka istemek üzere

yanma girdii srada paay ehid et-

mitir. Her gece temcid vakti kalka-

rak namaz klmak âdeti olup gece

Hadm Hasan Aa'ya I. Murad'm mu-

harebesini okutup "keke böyle e-

hid olsam" diye gazi padiahn ruhu-

na bir Fatiha okumu ve ertesi gün

yüce ehidlik rütbesine nail olmu-

tur. Eyüp 'de türbesine defnedildi.

Akll, tedbirli, güçlü olup üç padia-

ha aralksz sadrazam oldu. I. Süley-

man'n (Kanunî) Sigetvar'da vefatn

kimseye duyurmamas, Çeme har-

binden sonra donanmay tekrar ç-

karmaya muktedir olmas ve Hazar

Denizi'ni Azak Denizi'ne balamaya

çalmas gibi halleri, iktidar ve sada-

kat rütbesinden birer numunedir.

Sadrazamlnn sonlarnda baz dü-
manlar adamlarna ve akrabasna

eza suretini gösterdiler ise de vefat-

na kadar makamn muhafaza etmi-

tir. Kethüdas Husrev Aga'nm ve mü-

dir-i umuru Sinan Aa'nn zeametieri

bu srada alnmtr. Kiliseden çevril-

me Kadrga'da cami ve tekkesi vardr.
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Azapkap cihetinde dier cami ve

medresesi vardr. Oullar, Hasan Pa-

a ve brahim Han.Paa ile Kurd Bey'

dir ki 974'de (1566/67) vefat etmitir.

Damad, vezir Ca'fer Paa ve yeeni
Budin valisi Mustafa Paa 'dr. bra-

him Hanzâdeler sülâlesindendir, (IV.

122/23)

Mehmed Paa (Solak) Damad bra-

him Paa'nm akrabasndan olup onun
yardmyla mîrimîran ve Cemaziyelev-

vel 1139'da (Ocak 1727) Bursa muta-

sarrf, sonra Kastamonu mutasarrf

oldu. Il43'de (1730/31) azledilip

ll44'de (1731/32) iran'a harbe gön-

derildi. Il45'de (1732/33) yine Bursa

sanca ve nihayet Selanik sanca ve-

rilip 1151'de (1738/39) Avusturya har-

binde de bulunarak ömrünü tüketmi-

tir. Cesur, gayretliydi. (IV. 228/29)

Mehmed Paa (Sunbatzâde) Ha-

mavî Ahmed Paa'nm kethüdas olup

mîrimîran rütbesiyle 1179'cla (1765/

66) Haleb valisi olmu ve llBO'de

(1766/67) vezirlik verilmitir. Birkaç

sene sonra azille Cemaziyelâhir 1185'

de (Eylül 1775) Sayda valisi olmu ve

bir-iki sene oralarda bulunarak vefat

etmitir. ktidar sahibi ve igüzard.

(IV. 254)

Mehmed Paa (Süveydarolu) Der-

ya beylerinden olup 106Tde (I65I)

dümann bir gemisini tutunca ünlen-

di. 1066 (1656) yhndan sonra vefat

etmitir. (IV. 167)

Mehmed Paa (atr) Satrlktan ye-

tierek 1081 'de (1670/71) mîrahûr-

sân oldu. 1082'de (1671/72) Malatya

ve Arapgir mutasarrf olup 108
3
'de

(1672/73) Diyarbekîr ve 1085'de

(1674/75) Adana valisi oldu. Orada

1090^da (1679) vefat eylemitir. (IV.

183)

Mehmed Paa (atr) Beylerden

olup llOl'de (1689/90) Sakz ve

1105'de (1693/94) Akehir mutasarr-

f olmu ve sonra vefat eylemitir,

(rv. 194)

Mehmed Paa (ehsüvarzâde) Ka-

leciklidir. Babas ve kendisi mesnede
layk olup 1096'da (1635) mîrimîran-

lkla Kars muhafz oldu. Receb 1100'

de (Nisan-JMays 1689) Gönye, Rama-

zan 1106'da (Nisan-Mays l695) Ma-

ra, sonradan Çldr, 1109'da (1697/

98) Musul, Cemaziyelâhir 1121'de

(Austos 1709) Sivas, ; 122'de (1710)

Adana, a'bân 1122'de (Ekim 1710)

ehrizor valisi, sonra Misistre, 1123'de

(1711) ikinci defa Mara, sonra Rume-
li pâyesiyle çel ve Konya, 11 25 'de

(1713) üçüncü defa I^iara, 1126'da

(1714) Kudüs valisi harpde bulundu-

undan Anadolu ve : 128'de (1716)

Konya beylerbeyi oldu. 1129'da

(1717) vezirlikle Trablusam, 11 30'da

(1718) Adana, 1133'de (1720/21) Çl-

dr, sonra Amasya ve Elonya valisi ol-

du. Safer 1135 'de (Kasm 1722) vefat

eyledi. Vakûr, gayretli ve mülk idare-

sine kadir, bahtszlk görmemi bir ba-

hadrd. Oullar Mustafa Paa, Abdul-

lah Paa, Hâlid Paa'dr. (IV. 218/19)

Mehmed Paa (erM) Yükselerek

Sayda valisi olup Rebiyülevvel 1079'

da (Austos 1668) vefat etti. (IV. 178)

Mehmed Paa (eyh) Enderun'dan

yetierek doancba olup 1074'de

(1663/64) vezirlikle kubbeniîn oldu.

1076'da (1665/66) Silistre valisi olup

1078'de (1667/68) Edirne kaymakam
ve kubbe veziri oldu. Rebiyüle\^el

1081 'de (Temmuz-Agustos l670) Te-

mevar, sonra Van valisi oldu. Sonra

Yanova muhafz, l()86'da (1675)

Kandiye valisi ve 1088'de (1677) tek-



rar Yanova muhafz oldu. 1092'de

(1681) emekli edilip Cemaziyelâhir

1092'de (Haziran-Temmuz I68I) ve-

fat etti. Akll ve tedbirliydi. (IV, 185)

Mehmed Paa (Tabanyass) Arna-

vutdur. Dârüssaâde aas Sipahi Hac

Mustafa Aga'mn adam olup mütefer-

rika, kapclar ketnüdâs, mîrahûr- ev-

vel oldu. 1037'de (1627/28) Msr vali-

si olup sonra kuobe veziri oldu. Re-

ceb 104l'de (Ocak-ubat 1632) sadra-

zam olup Ramazan 1046'da (ubat

1637) azledildi. 1047'de (1637/38) sa-

dâret kaymakam oldu. 1048 sonlarn-

da (1639 balar) vefat etti. Akl, tedbir

ve cömertlik sahibi ise de ümmi oldu-

undan srlarm saklayamamaktan do-

lay kazay celbeyledi. Müstear ve i-

lerini idare eden Fazl Aa dahi bu se-

ne birlikte vefat etti. (IV. 159)

Mehmed Paa (Tatar) 1014 de

(1605/06) HerseK beyi olup yüksele-

rek Kefe beylerbeyi oldu. Sonra ser-

dâr olup 1017'ce (1608/09) kardei

Ahmed Bey'le biriikte ehid oldular.

(IV. 141)

Mehmed Paa (TekeH) III. Meh-

med'in çavubas olduktan sonra

1004'de (1595/96) silahdar aas ol-

du. Sonra yükselerek beylerbeyi olup

Bosna, 10l4'de (1605/06) Kastamonu

valisi olarak Kalenderolu harbine

memur olmu ve onlara esir olup

sonra kabahati affolunmutur. 1017'

de (1608/09) Van beylerbeyi, 1023'de

(I6l4) Diyarbekir valisi oldu ve 1024'

de (1615) azledildi. 1025'de (I6I6)

Van valisi olup orada vefat etmitir.

(IV. 146)

Mehmed Paa (Tekeolu) Beyler-

den olup am beylerbeyi olarak

960'da (1553) ayrlm ve sonra vefat

eylemitir. (IV. 114)

Mehmed Paa (Tiryaki) (Hac) s-

tanbulludur. Babas yeniçeri idi. Ya-

zc, sonra mukabeleci olup 1152'de

(1739/40) mevkufâtî oldu. O sene Tu-

na Nehri muhaddidi, ll54'de (1741)

yeniçeri kâtibi olmu ve 1156'da

(1743) azlolunmutur. 1157'de (1744)

ikinci defa yeniçeri kâtibi olup 25 Sa-

fer ll58'de (29 Mart 1745) tersane

emini ve ardndan sadâret kethüdas

olup 2 Receb 1158'de (31 Temmuz

1745) sadrazam oldu. 7 Cemaziyelâ-

hir 1159'da (27 Haziran 1746) azledi-

lip Rodos'a sürgün olundu. Oradan

Zilka'de 1160'da (Kasm 1747) çel,

Rebiyülevvel ll6l'de (Mart 1748)

Musul ve Zilka'de ll6l'de (Kasm

1748) Bagdad valisi oldu. Muharrem

ll63'de (Aralk 1749) Cidde valisi ve

eyhülharem olup istifa eyleyince ve-

ziriii kaldrlp Girit'de ikameti fer-

man olunarak emekli oldu. 8 Rama-

zan ll64'de (31 Temmuz 1751) Res-

mo'da vefat etti. Vefaü gecesi Büyük-

karaman'daki evi yanp eyas kurtu-

lamamtr. Kymedi mücevherat ve

baka eyleri dahi bir gemiye yükle-

nerek kendisine gönderilirken gemi

yolda batmtr. Sadâretten önce bu-

lunduu hizmetlerde baarl olup sa-

dâretten sonra bir ie yaramamtr.

Hrsl ve sertti. Ya 70'i akm olup s-

hak Paa Mescidi'ne bir minber koya-

bilmitir. Olu Hâim Bey'dir. Toru-

nu Dervi Ali Hasib Efendi'dir. (IV.

237/38)

Meimed Paa (Topal) Beylerden

olarak 1059'da (1649) Hamid beyi

olup Abaza Hasan'a uydu. Bir sene

sonra itaat ederek Zilhicce 106l'de

(Kasm-Arahk 1651) Konya beylerbe-

yi, sonra Sivas, sonra Ahska, Çldr

ve buradan vezidikle Temevar valisi
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ve Bosna valisi oldu. Safer 1067'de

(Kasm-Aralk 1656) kapdan- derya

ve 1068'de (1657/58) Sakz muhafz
oldu. 1069'da (1658/59) Köprülü

Mehmed Paa kötü halini ve zulmü-

nü tahkik edip Bozcaada'ya çarm
ve orada cezasn vermitir. (IV. 171)

Mehmed Paa (Torbal) Yükselip

Nide mutasarrf ve paa olarak

1058'de (1648) Girit seferine memur
oldu. Sene sonunda orada ehid ol-

du. Cesur ve ibilirdi. (IV. l63)

Mehmed Paa (Tuz) Beylerden

olup ll40'da (1727/28) Kars, ll45'de

(1732/33) Van, ll46'da (1733/34)

Nide, ll47'de (1734/35) tekrar Kars

beylerbeyi oldu. 115rde (1738/39)

Vidin'de yiitlik göstermekle vezirlik

verilip Diyarbekr valisi oldu. 1152'de

(1739) Vidin canibi seraskeri oldu. O
1076 sene 11 Cemaziyelevvelinde (16 Aus-~^

tos 1739) idam edildi. Cesur ve gay-

retliydi. Olu Ahmed Paa'dr. Karde-

i Silahor Hasan Bey ile yeeni Meh-

med Bey ll64'de (1751) ve akraba-

sndan Hac Ahmed Bey ll68'de

(1755) vefat ederek Üsküdar'da def-

nedilmitir. (IV. 233)

Mehmed Paa (Türk) Vezir kap
kethüdas ve telhisçisi olup 1113'de

(1701/02) mîrahûrf lll4'de (1702/

03) kapciba ve sipahiler aas ve

ev^^âl'de (ubat-Mart 1703) sadâret

kethüdas olup 1115'de (1703/04) az-

ledildi. Receb 1119'da (Ekim 1707)

çavuba, 1120'de (1708) tekrar mî-

rahûr- sam, 1122'de (1710) kapclar

kethüdas, 1125'de (1713) mîrahûr-

evvel ve sonra Rumeli payesi oldu.

28 Safer 1126'da (15 Mart 1714) vezir

rütbesiyle rikâb- hümâ^oln kaymaka-

m oldu. Zilka'de 1127'de (Kasm
1715) Bender muhafz oldu. Ardn-

dan vefat etmitir. ten anlar ve tec-

rübeliydi. (IV. 210/11)

Mehmed Paa (Uurlu) ran hü-

kümdar Uzun Hasan'm olu olup s-

fahan valisi oldu. Savatan sonra ba-

basna gücenerek II. Mehmed'e (Fâ-

tih) snd ve padiahn kzyla evle-

nerek damad- sultanî oldu. 883 'de

(1478/79) Anadolu valis: oldu. Orada

babasnn vefatn duyunca izinsiz

ran'a yürüdü ve bu srada vefat etti.

Olu Ahmed Bey'dir. (JV. 105)

Mehmed Paa (Yahyâk) Vezir Yah-

ya Paa'nn ikinci oludur. Vidin beyi

olup Engürüs savalarnda bulunarak

Semendire ve Belgrad beylerbeyi ol-

du. 936'da (1526/30) tekrar Semendi-

re beyi oldu. Buradan E)udin beyler-

beyi oldu. Orada birçok kaleleri fet-

heyledi. 958'de (1551) vefat eyledi.

Belgrad'da medrese ve imaret yap-

mtr. Cesur, gayretli, tedbirli, aklly-

d. Olu Arslan Paa'dr. (IV. 113)

Mehmed Paa (Yedekçi) Yüksele-

rek kapciba oldu. Cemaziyelevv^el

1148'de (Eylül-Ekim 1735) arpa emi-

ni, ll49'da (1736/37) silahdar aas
ve Rebiyülâhr 1150'de (Austos

1737) sadâret kethüdas olup Cema-
ziyelevvel 1153'de (Austos 1740) az-

ledilerek Medine Kalesi 'ni tamire me-

mur oldu. 11 55 'de (1742) hacdan dö-

nerek 23 Rebiyülâhr 1155'de (27 Ha-

ziran 1742) ikinci defa sadâret kethü-

das olmutur. 7 Safer 1156'da (2 Ni-

san 1743) vezir rütbesiyle Msr valisi,

Zilkade 1157'de (Aralk 1744) Aydn
muhassl ve ran Ordusu sevkiyat

memuru olup Ramazan 1158'de

(Ekim 1745) vefat etti, lerinde ileri

görülü, güçlü, sâdk, gayretliydi.

Kardeinin olu Ali Paa dr. (IV. 235)

Mehmed Paa (Yeen) Kel Yusuf

Efendi'nin kz kardeinin olu oldu-



gundan böyle lâkapland-. Topal Os-

man Paaya kap kethüdas ve güm-

rük emini oldu. Il43'de (1730/31) in-

ziva edip sonra ll46'da (1733/34)

mevkufatç ve sonra gümrükçü oldu.

Il49'da (1736/37) nkâb- hümâyûn

kethüdas olup Rebiyülâhr 1150'de

(Austos 1737) vezir rütbesiyle sadâ-

ret kaymakam olcu. O sene 26

a'bânmda (19 Aralk 1737) sadra-

zam ve serdâr- ekrem oldu. Rusya ve

Avustur\^a7a kar muharebelerde

padak zaferier kazand. 21 Zilka'de

1151'de (3 Mart 173S) azledilip sürül-

dü. 9 Rebiyülâhr ll^>3'de (4 Temmuz

1740) Kandiye muhafz, 1155'de

(1742) Bosna, Ramazan 1157'de (Ekim

1744) Aydn valisi ve Zilka^de'de

CAralfâ Aî\2Ldo\\i vîIiViiyle Kars se-

raskeri oldu. 25 Receb 1158'de (23

Austos 1745) rar: ile muharebeyi

kazand srada le/endlerin beklen-

meyen bir karklna üzülüp kah-

rndan ertesi günü vefat eylemitir.

yilik düünen, cömert, kadirbilir,

doru, sâdklan se\er ve sert dilliydi.

Kabata taraflarnda bir çemeyapt.

O.V.254;55)

Mehmed Paa (Yeen) Âlâiye'de

Marulla kasabasnda serdengeçti aa-

larndan Yusuf Aa'nm olu olarak

1139=da (1726/27) dodu. 1155'de

(1742) stanbul'a gelip Belgrad ser-

dengeçti aas oldu. Oradaki kötü

halinden dolay Âlâiye'ye sürgün

edildi. Orada da kötü halinden dola-

y kaçarak stanbul'a geldi. Suçu affo-

lunarak Eflâk serdâr oldu. Sonra tur-

nac, saksoncu, n36'da (1772/73) za-

garcba ve Muharrem 1187'de (Ni-

san 1773) kul kethüdas olup harpde

bir muharebeyi k^.zanmtr. 17 Rebi-

yülewel 1187''de (8 Haziran 1773)

yeniçeri aas oldu. 16 a'bân'da (2

Kasm) veziriik verildi. 2 Cemaziyelâ-

hir 1188'de (10 Austos 1774) sadâret

kaymakam olup orduya geldi. 25 Re-

ceb 1188'de (1 Ekim 1774) ilâveten

Aydn muhassl olup o günün ikindi-

sinde Silistre valisi olarak aalktan

da azledildi, 1189'de (1775) Vidin,

Zilhicce 1189'da (ubat 1776) ikinci

defa Silistre ve Cemaziyelewel 1191'

de (Haziran 1777) Krehir, 1193'de

(1779) Anadolu valisi olup, 1194'de

(1780) Âlâiye'ye giriinde veziriigi

kaldrlarak ikamete memur oldu.

1195'de (1781) vezirlii geri verilip

Hotin muhafz olup 1196'da (1782)

Trhala ve 19 Cemaziyelevvel'de (13

Mays 1782) Rumeli valisi olup l6 Ra-

mazan 1196'da C25 Austos 1782)

-sadrazam oldu. 25 Muharrem 1197'

de (21 Aralk 1782) azledilerek Vidin

valili olup 23 Cemaziyelâhir 1198'de

(14 Mays 1784) nebaht, Muharrem

1199'da (Kasm-Araik 1785) Msr ve

Zilhicce 1200'de (Ekim 1786) Diyar-

bekir valisi oldu. 1201'de (1786/87)

azledildi. Harpde Vidin seraskeri, Zil-

nik valisi, Muharrem 1202'de (Ekim-

Kasm 1787) smail sürücüsü ve se-

rasker olup 25 Safer 1202'de (6 Aralk

1787) yolda Köstence'de vefat etti.

Hareketli, hrsl, tedbirliydi. Olu Yu-

suf Bey'dir. (IV. 263/64)

Mehmed Paa (Yeen) (Ebû Ka-

vuk) Babâli'den yetiip 1095'de

(1684) sadâret mektupçusu oldu. 1096'

da (1685) reisüiküttab olup 1098'de

(1687) Süleyman Paa ile firar etti.

Sonra ruznâme-i ev\^el, llOO'de (1688/

89) ikinci defa reisüiküttab, llOl'de

(1689/90) ruznâme-i evvel olup

1103'de (1691/92) azledildi. 1104'de
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(1692/93) Resmo sanca mutasarrf

olup sonra n07'de (1695/96) azledil-

di. 1109'da (1697/98) defter emini ve

ardndan Rumeli pâyesiyle ran sefiri

oldu. llll'de (1699/1700) ran'dan

dönüp 1112'de 11700/01) hac emiri

oldu. Cimriliinden dolay urbann
surresini vermediinden haclar ya-
malannca bir müddet am'da tevkif

edildi. Aftan sonra lll4'de (1702/03)

badefterdarlk için Edirne'ye getiril-

di, ancak vezirlikle Adana valisi oldu.

1115'de (1703/04) Erzurum ve Cema-
ziyelâhir lll6'da (Ekim 1704) Adana
valisi olup 1117'de (1705/06) azille

Malatya'da çiftliine gönderildi. 1118'

de (1706/07) Kal'a-i Cedide muhafz,
azilden sonra 1122'de (1710) Trabzon,

sonra Kbrs, 11 26'da (1714) Hanya ve

sonra yeniden Kbrs valisi oldu.

1127'de (1715) Azak canibine memur
olup o sene Yenikale'de vefat etmitir.

Salih ve marifet sahibiydi. (IV. 210)

Mehmed Paa (Zaralzâde) Zarah

Osman Paa'nn oludur. Sivas'da

yerleik olup mîrimîran rütbesiyle

Zilka'de 1158'de (Aralk 1745) Sulta-

nönü mutasarrf oldu. 17 Zilka'de

ll60'da (20 Kasm 1747) vezirlikle Si-

vas valisi, evval ll63'de (Eylül 1750)

Trabzon, Cemaziyelevvel ll64'de

(Nisan 1751) Vidin ve Rebiyülevvel

ll65'de (Ocak-ubat 1752) ikinci de-

fa Sivas valisi oldu. Azilden sonra

idam edildi. Kardei Feyzullah Pa~

a'dr. Derebeyi tarznda olduundan
askerî idarede zayft. (IV. 242)

Mehmed Paa (Zokaolu) Mah-
mud Paa'nn oludur. 1242'de

(1826/27) babasnn yerine lbasan

mutasarrf oldu. Sonra vefat eyledi.

(IV. 287)

Mehmed Paazade bak. Emin Bey

Mehmed Paazade Damad Meh-
med Paa'nn damad zzet Ali Pa-

a'dr. Damadlar Mustafa Bey'den to-

runlar olmaldr. Baltac Mehmed Pa-

a'nn olu Mustafa Paa da vezir ol-

mutur. Tunus valisi Mehmed Paa b.

Mahmud Hamûde Pasa oullar ki,

bunlardan Mehmed Paa olu Musta-

fa Paa olu Ali Bey, kardei Sâdk
Paa'nn vefatnda Tunus valisi oldu.

(IV. 705)

Mehmed Pîr L Mehmed'in (Fâtih)

(hd. 1451-1481) kiremitçibamn olu-
dur. Horhor'da medfundur. (IV. 103)

Mehmed ah emseddin Fenârî'nin

oludur. 836'da (1432/33) vefat eyle-

di. Babasnn nahiv metnini tamamla-

d. Gayet zekî ve âlimdi. (IV. 102; ÎII.

159)

Mehmed ah Molla Yegân lâkaph

Mehmed b, Armagan'm(--^) oludur.

Sultan Medresesi müderrisi ve Bursa

kads olup II. Murac devri (1421-

1451) sonlarnda vefat etti. Babas gi-

bi fâzld. (IV. 102)

Mehmed ah (Fenarîzâde) Mah-
mud Efendi 'nin(-^) oludur. Müder-

ris, Bursa mollas oldu. Zilka'de 1050'

de (ubat l64l) vefat eyledi. Âlimdi.

(IV. 160; IV. 315)

Mehmed ah Bey Beylerden olup

Silivrikap'da medfundur. ahugeda
Camii sahibiydi. Bu senelerde (1590'

1ar) vefat etti. (IV. 132)

Mehmed ah Efendi Hz. Mevlânâ

sülâlesinden ve kadlardan Mehmed
Efendi b. Hurrem b. Abdullah'n o-
ludur. Karahisar'da doarak müderris

olup Muharrem 969'de (Eylül 1561)

Süleymaniye'de Çifteler Medresesi

bitiminde bu zata verildi. Cemaziye-

lâhir 971 'de (Ocak-ubat 1564) Msr



ve 974'de (1566/67) Edime ve 976^da

(1568/69) stanbul kads olup Receb

977'de (Aralk 1569) azledilmi ve

Cemaziyelevvel 978'de (Ekim 1571)

sabah namazna abdest alrken vefat

etmitir. Fâzl airdir. Islah-t zah ba-
larna haiye ve Tecrid Hâiyesfne

talikat yazmtr. (IV. 119/20)

Mehned ah Efendi (Ali Beyzade)

zniklidir. 1012'de (1603/04) Trablus-

am ve sonra Kütahya mollas oldu.

Zilka'de 10l4'de (Mart l606) vefat etti.

Güzel ahlâk ile mehurdur. (IV. 139)

Mehmed ah Efendi (Hac Hasan-

zade) Mehmed Efedi'nin oludur.

Müderris, iki defa Sahn müderrisi ol-

du. 939'da (1532/33) vefat etti. Tarih

ve ilimlerde mahareti vardr. Muhta-

sar Kudurîye bir erh, fkhtan bir

metin, Selâsiyat-t Buhanye bir erh

yazm ve baz risaleleri de müsved-

dede kalmtr. (IV. :i2)

Mehmed ah Efendi (Kepenekçi-

zâde) Süleyman Efendi'nin oludur.

Müderris iken Üsküdar mollal ve-

rildiinde kabul etmedi. Safer 1006'

da (Eylül-Ekim 1597) vefat etmitir.

Olu Mehmed Bakî Efendi'dir. (IV.

133; IIL 107)

Mehmed ah Efendi (Molla Ye-

gânzâde) emseddin Ahmed Efendi'

nin(-^) oludur. IVj:üderrisdir. Safer

965'de (Kasm-AraL< 1557) vefat etti.

(IV. 114; IV. 102)

Mehmed ah Efendi (Nakib ah)
Kestellidir. Nakib Malulzâde Meh-

. med Efendi'nin mülâzimi olup mü-

derris oldu lOOrde (1592/93) vefat

etti. Hoca Sa'deddin Efendi'ye yakn-

lk peyda eylemitir. (IV. 130)

Mehmed ah Efendi (Okçuzâde)

Mehmed Paa'nm oludur. Divan-

Hümâyûn kâtiplerinden olup 1004'

^Q (1595/96) tezkireci, Rebiyülevvel

1005'de (Kasm 1596) reisülküttab

olup 1006'da (1597/98) defter emini

ve 1007'de (1598/99) niana oldu.

lOlO'da (1601/02) azledildi. 1013'de

(1604/05) Msr defterdar oldu.

10l6'da (1607/08) salyânesi ahzolun-

du. 1017'de (1608/09) stanbul'a gelip

emekli oldu. Sonra ikinci defa defter

emini, 1030'da (l621) nianc olup

1033'de (1623/24) yine emekli edildi.

1039'da (1629/30) vefat etti. Ya 70'

dir. air, münî, âlim ve edib olup Ah-

senü'l-Hadîs\ telif eyledi. Olu Vak'î

Ahmed Efendi'dir(-^). (IV. 153)

Mehmed ah Riyazi (MoUa Ye-

gânzâde) emseddin Ahmed Efendi'

nin(-^) oludur. Sahn müderrisi olup

94l'de (1534/35) vefat etti. airdir.

(IV. 102)

Mehmed Tebrizî Mîrialem'in akirdi

olup talik yazda usta olduundan I.

Süleyman (Kanunî) devrinde (1520-

1566) stanbul'a gelip krk akçe vazi-

fe ile hat muallimi oldu. Sonra vefat

etmitir. (IV. 111)

Mehmed Timur Day 1088'de (1677)

Vekilharç Osman Day yerine Trab-

lus beyi olup 1093'de (1682) vefat et-

mitir. (IV. 186)

Mehmedî Timur harbinde bulunan

beylerdendir. 804'de (1402) ehid ol-

du. (IV. 101)

Mekkî bak. Hüseyin Efendi

Mekkî Mehmed Bey Müderris, mol-

la, sonra Mekke payesi oldu. Cemazi-

yeiâhir 1200'de (Nisan 1786) vefat et-

ti. Eyüp civarnda medfundur. Olu
Yahya Bey'dir(-+). (IV. 508)

Mekkî Mehmed Efendi Babâli'den

yetiip reisülküttab kesedar ve hâce-
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gândan oldu. Cemaziyelâhir 1195 'de

(Haziran 1781) vefat eylemitir. (IV.

508)

Mekkî Mehmed Efendi Enderun

dan müderrislikle çkan Celep Halil

Efendi oludur, lllö^da (1704/05)

Mekke'de dodu. Il47'de (1734/35)

müderris, evval 1177'de (Nisan

1764) Selanik, 1185'de (1771/72)

am, 1190'da (1776) Medine ve 8 Ra-

mazan 1198'de (26 Temmuz 1784) s-

tanbul kads olup o sene 27 Rama-

zan'da (14 Austos 1784) Anadolu

pâyesiyle azledildi. 10 Rebyüle\^^el

1200'de (11 Ocak 1786) Rumeli pâye-

siyle Anadolu kazaskeri oldu. 14 Ce-

maziyelâhir 1201'de (3 Nisan 1787)

Rumeli kazaskeri oldu. 13 Safer 1202'

de (24 Kasm 1787) eyhülislâm olup

l6 CemaziyelevA^el 1204'de (1 ubat
1790) ayrld. 23 Receb 1205'de (28

Mart 1791) ikinci defa eyhülislâm

olup 22 Zilka'de 1205 'de (23 Tem-
muz 1791) azledildi. 19 Cemaziyelev-

vel 1212'de (9 Kasm 1797) vefat etti.

Abdürrahim Efendi haziresine defne-

dildi. Âlim, fâzl olup güzel talik ya-

zard. Büyük vakflar vardr. Yals-

nn bulunduu Rumelihisar fukaras-

n daima gözetirdi. Teklifsiz, saf, te-

miz huyluydu. Tatarckzâde Abdul-

lah Efendi azline sebep olup sonra zi-

yaretine gelince yalsnn eskiliin-

den bahis açldnda Mekkî Efendi

''Evet, tahta biti ve pire ve hususan ta-

tarcktan bizarz" demitir. Kastde-i

Bürdeyi tahmis, Kaside-î Büreji

erh ile Tefsir-i Beyzâvîy^ baz ta'li-

kat yazd. (IV. 508)

Meîdd Mehmed Emin Efendi Üs-

küplüdür. eyh Mehmedln olu
olup Ayasofya müderrisi olmu ve

Cemaziyelâhir 1091'de (Temmuz

1777) vefat eylemitir. Fâzl ve air-

dir. Hicretten zamanna kadar bir ta-

rih yazd. Oullar Es'ad Efendi(-^) ile

Tâhir Mehmed Efendi ^dir(-^). Torunu

Mekkîzâde Sâdk Mehmed Efen-

di'dir(-^). (IV. 507)

Mekkîzâde bak. Âsim Mustafa Efen-

di; Es'ad Efendi; Hüseyin Paa; Sâdk

Mehmed Efendi; Tâhir Mehmed
Efendi

Mekkîzâde IV. Mehrred devri (1648-

1687) âlimlerinden Mehmed Mekkî

Efendi torunlardr. Bir asr kadar de-

vam eylemitir. Sonra, eyhülislâm

Mehmed Mekkî Efendi'nin oluna da

"Mekkîzâde" dendi. Eu baka bir ai-

ledir. kisi de sönmütür. (IV. 707)

Mektûbîzâde hak. Aodullah Efendi;

Abdülaziz Efendi; Ai Rzâ Efendi;

Atâullah Mehmed Efendi; zzet Meh-

med Efendi; Kemâleddin Mehmed
Efendi; Râid Osman Paa; Rzâ Meh-

med Efendi; Sa'deddin Mehmed
Efendi; Said Mehmed Efendi; em-
seddin Mehmed Efendi

Mektûbîzâde zzet Efendi oullar ve

Dürrîzâde mektupçusu Abdürrahim

Efendi oullar ve Sadreddinzâdeler-

den Abdurrahman Efendi oullar bu

lâkapla mehurdurlar. (IV. 707)

Mektupçu bak. Osman Efendi

Melek bak. Ahmed Paa; brahim Pa-

a
Melek Ahmed Efejidi stanbullu-

dur. Bâbâlî'de eski ça^^ubalk da-

iresinden yetiip Adlîce Nezâreti ku-

rulunca orann zâbiderinden oldu.

Nihayet ûlâ e^^^eli ile adliye sicil mü-

dürü olmutu. Oraca nüfuzlu olarak

23 ewâl 1309'da (21 Mays 1892)

vefat edip Fâtih Türbesi kabristanna

defnedildi. (V. 510)



Melek Ahmed Paa Maliyeden yeti-

ip iltizam ilerine karp Diyarbekir

defterdar oldu. Bir aralk beylerbeyi

payesi dahi verildi. 1000 (1591/92)

tarihinden sonra vefat eylemitir. Ay-

yar Aiâeddin Bey adnda bir de tahsi-

lat ve iltizam ilerinde arkada vard.

Vergi tahsilindeki katl mehurdur.

(IV. 508/09)

Melek Ahmed Paa (Damad eh-
riyârî) Abazadr. Enderun'dan yeti-

ip silahdar- ehriyârî oldu. 1048'de

(1638/39) vezirlikle Diyarbekir valisi

olup Zilhicce 1050'de (Mart-Nisan

1641) Badad valisi oldu. 1051'de

(1641/42) am valisi olup 1053'de

(1643) stanbul'a gelip Kaya Sultanla

nikahland. 1055'de (1645) ikinci de-

fa Diyarbekir valisi oldu. O sene için-

de azledilerek 1056'da ;i646) üçüncü

defa Diyarbekir valisi ve Zilka'de

1058'de (Kasm-Aralk 1648) ikinci

defa Badad vaUsi olup Zilka'de

1059'da (Kasm 1649) azledildi. Zil-

ka'de 1060'da (Kasm l650) üçüncü

defa Badad valisi olup ertesi günü

sadrazam olmumr. Ramazan 106l'

de (Agustos-Eyiül l65l) Silistre valisi

ve 1062'de (1652) Rumeli valisi olup

Zilhicce 1063'de (Ekim-Kasm 1653)

azledildi. 1064'de (l654) sadâret kay-

makam, 1065 balarnda (1654 son-

lar) Van, 1066'da (1655/56) Silistre

ve 1069^da (1658/59?' Bosna valisi

olup 1072'de (1661/62) azledildi. 17

Muharrem 1073'de (1 Eylül 1662) ve-

badan vefat eyledi. Edepli, vakur, yu-

muak huylu, eft:adiydi. Ba-
dad'dan senelik )âiz kese hazine-i

hümâyûna gelir göndermeyi âdet ey-

lediini ve nefsinde j)erhizkâr görü-

nürse de adamlarnn fukara malna

el uzatmalarn haber verenleri ceza-

landrmas gibi hallerini Badad ta-

rihçesi yazyor. Kaya Sultan'dan do-

ma Afife Hanm Sultan adnda bir kü-

çük kz ehzâdeba'nda medfun-

dur. (IV. 509)

Melek Hatun Karaaaç Mescidi'ni

yapmtr. (IV. 509)

Melek Hocazâde bak. Eref Meh-

med Efendi

Melek brahim Efendi Maliyeden

yetiip 1006'da (1597/98) bamuha-

sebeci oldu. Sonra vefat etmitir. (IV.

509)

Melek ibrahim Efendi Kalemden

yetierek hâcegândan olup kalyonlar

halifesi ve srkâtibi olup 1192'de

(1778) vefat etti. Murad Paa Camii'n-

de medfundur. (IV. 509)

Melek Mehmed Paa Fmdkll diye

mehur mîrimîrandan Bosnal Süley-

man Paamm oludur. 1132'de (1720)

dodu. Il48'de (1735/36) babas Ta-

man'da kapdan iken bahriye zâbiüe-

rinden olup dönüünde tersane bey-

lerinden olmutur. Sonra tersane ket-

hüdas olup Muharrem ll66'da (Ka-

sm 1752) mîrimîran rütbesiyle kap-

dan- der>^â oldu. O sene içinde ve-

ziriik verilmitir. Safer ll68^de (Ka-

sm-Aralk 1754) azledilip vezirlii

kaldrlarak stanköy'e sürgün edildi.

Il69'da (1755/56) tekrar vezirlikle

Selanik valisi ve Safer 117rde (Ekim-

Kasm 1757) nianc oldu. Sonra Zey-

neb Sultanla nikahlanp Receb 1172"

de (Mart 1759) Yanya, ewâl 1175^de

(Mays 1762) Hotin, Cemaziyelewel

1176-"da (Kasm-Arahk 1762) Belgrad,

Zilhicce 1177^de (Haziran 1764) Vi-

din ve Receb 1178'de (Ocak 1765)

Belgrad valisi oldu. 7 e\^^âl 1178'de

(30 Mart 1765) sadâret kaymakam,
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Zilka'de'de (Nisan-Mays) Anadolu

valisi ve a'bân 1180'de (Ocak 1767)

ikinci defa kapdan ve 1181 'de

(1767/68) ilâveten tevkiî, a'bân'da

(Aralk 1768) kapdanlk alnarak ni-

ancla ilâveten kaymakam- rikâb

hümâyûn, a'bân 1183'da (Aralk

1769) ilâveten ikinci defa Vidin mu-
hassl, Zilka'de 1 187'de (Ocak-ubat

1774) kaymakamlktan azledilerek

üçüncü defa kapdan, 1188'de (1774)

ikinci defa Hotin, Receb 1190'da

(Austos-Eylül 1776) ikinci defa Beig-

rad, Receb 1193'de (Temmuz-Agustos

1779) Mora ve ardndan Agrboz,

1194'de (1780) Msr, ev\^âl 1195'de

(Eylül-Ekim 1781) üçüncü defa Belg-

rad. iki ay geçince Kandiye ve Rebi-

yülev^-el- 1198^de (ubat 1784) yine

Mora, 1199'da (1785) Bender ve 1200'

de (1786) üçüncü defa Vidin valisi

olup Muharrem 1202'de (Ekim 1787)

vezirlii kaldrlmtr, 1204'de (1789/

90) tekrar vezirlikle yine Kandiye

muhafz olup 12 Ramazan 1206'da (4

Mays 1792) sadrazam oldu. 17 ev-
vâl'de (8 Haziran) geldi. 25 Rebiyü-

lev\^el 1209^de (20 Ekim 1794) azledi-

lerek Ortaköy'de satn ald Aye
Sultan sahilhanesinde oturmutur. 15

ev^^âl 1216 gecesi (18 ubat 1802)

vefat eyledi. Soukçeme'de zevcesi

Zeyneb Sultan Türbesi'ne defnedil-

mistir. Yakkl, vakur, âdil, insafl,

lâtifeci, fkra anlatmada esiz, scak

kanlyd. Nüfuzlulara ileri yükler ve

kendisi uzaktan denetlerdi. Eli sky-
d. Olu Yahya Bey'dir(->). Bir olu
da Ahmed Bey olup kapcba ol-

mutur. Bir olu da sudûrdan Abdül-

kadir Bey'dir. Oullarndan biri de

Salih Bey olup olu Bahâ Bey'dir. Ki-

tapçs Emin Mehmed Efendi'dir(-^).

(IV. 509/10)

Melek Mehmed P^^azâde bak. Hâ-

lid Mehmed Bey

Melek Paazade bak: Abdükadr
Bey; Ali Haydar Bey; Bahâeddin

Mehmed Bey; Hüse^/in Rifat Bey; Râ-

id Mehmed Bey

Melek Paazade Sadrazam Melek

Mehmed Paa oullardr. Ricalden

ve ulemâdan idile;. Torunlarndan

müddeiumumi Cem.âi Bey vardr. Bir

de Halebî Melek Ahmed Paa oulla-

r vardr ki, bunlar vezir snfmdandr.
Srr Paa bunlardand, (IV. 707)

Melekulîah Mehnned Efendi Cizye

kesedar olup 2 Rebiyülâhir 1211'de

(5 Ekim 1796) vefat etti. Kocamusta-

fapaa'ya defnedildi. (IV. 269)

Melih bak. Emin Mehmed Efendi

Melihi Tokatldr. ran'da Molla Câmî

ile ders orta olup sonra Anadolu'ya

gelerek ayya ve hayrsz olmutur.

Hatta, Câmî bir risalesini gönderdi-

inde alayp, "O sâlih, ben fâcir ol-

dum" demitir. çki dükünü olmas-

n önlemek için meyhaneciler arap
vermeyince rnga ile zerk eyledii

söylenir. L Bâyezid devri ' (1481-

1512) balarnda vefat eyledi. Âlim,

airdir. (IV. 511)

Memaluzâde bak. Osman Paa

Memduh Bey ek;b Paa'nn olu-

dur. Kalemden çkp sefaret kâtipli-

inde ve sonradan shhiye azaigyla

muhasebeciliinde bulunmu, 1 Re-

ceb 1305'de (14 Mart 1888) vefat ey-

lemitir. Ya 5
O
'yi geçmiti. Eyüp 'de

babasnn yanma defnedildi. Dirayet-

li, nazikdi. Olu tercüme halifelerin-

den Rifat Bey'din (V. 511/12)

Meraezâde bak. H? dî Ahmed Efendi

Memi Bey Bosnahdr. Ünlü bir bey ve

gazi olup oralarda pek çok sene hiz-



mette bulundu. ICOrde (1592/93)

Bosna vak'asmda elid olmutur. O-
lu Sarho brahim Pa'dr. (IV. 514)

Memi Bey Arnavutdur. Tersaneli

olup gemi sahibi olarak Akdeniz'de

nâm ald. lOOO'de (1591/92) Trablus-

garb beyi olup azilden sonra yine ter-

saneye gelip ümerâdan oldu. Halil

Paa ile birlikte denizde harplerde

bulunup 1028'de (l6l9) Rodos beyi

oldu. 1033'de (1623/24) ehid olmu-

tur. Olu Ali Çelebi'dir(-^). (IV. 514/

15)

Memi Bey Tersane beylerinden olup

patrona, 1202'de (1787/88) Uman nâ-

zn, Receb 1203'de (Nisan 1789) ka-

pudâne-i hümâyûn oldu. III. Selim

devri (1789-1807) balarnda vefat

eyledi. (IV. 515)

Memi Can Paa Sakzldr. Derya

beylerinden cesur bir zat olup Dim-

yat beyi, Urfa bey:, ve tersane kethü-

das olmu, 1045'de (1635/36) iran'a

esir olup 1049'da (1639/40) kurtul-

mu ve sonra vefat eylemitir. Olu

Mehmed Paa'dr(-^). Dier olu Ab-

durrahman Paa(-^) da ümerâdand.

Bu Abdurrahman Paa'nm olu Meh-

med Paa^dr(-+). Bunun olu da Ab-

durrahman Paa'dr(^). Tersane ar-

dnda medfundur. Hepsi gazalarda

bulunmulardr. (V. 515)

Memi Çelebi (Olan) Kara Ahmed

Paa'nm sadâretinde tezkireci olup

Rüstem Paa sadrazam olunca azledi-

lerek zeâmetinir yansn geri ald.

968^de (1560/61) reisülküttab olmu-

tur. Azilden sonra defter emini ve

Anadolu deftercan oldu. II. Selim

devrinde (1566-:.574) vefat eylemi-

tir. Kalem ehliydi. (IV. 514)

Memi Dede Meczub- hüdâ olup

eyh Gazi bendesiydi. 1188'de

(1774) Bursa'da vefat etti. Pnarba-

i'nda medfundur. Keramet ehlin-

dendi. (IV. 515)

Memi Dede (Yataan) Nalnc esna-

fmdan iken cezbe getirdi. Unkapa-

m'nda Nilta'ndaki evinde yatalak 33

sene o halde adak ve sadakalarla feyz

kayna oldu. 14 Rebiyülâhir 987'de

(10 Haziran 1579) vefat eylemitir.

III. Murad üzerine bir türbe inasn

ferman buyurmutur. Sözleri gizli an-

lamlar tar ve hikmetliydi. (IV. 514)

Memi Paazade bak. Mehmed Paa

Memi ah bak. Riyâzî Mehmed Çe-

lebi

Memikzâde bak. Mehmed Efendi;

Mustafa Efendi; Sa'yî Ramazan Efendi

Memikzâde Mehmed Efendi olu

eyhülislâm Mustafa Efendi ve karde-

inin oluna denir. Aile sönmütür.

(IV. 707)

Memi Aa Bostanc Ocag'ndan ye-

tiip 1236'da (1820/21) bostancba

oldu. Zilhicce 1237'de (Agustos-Eylül

1822) aynld ve sonra vefat eyledi.

(IV. 514)-

Memi Aa Mâbeyn-i hümâyûndan

yetierek ilerleyip senelerce telhisî-i

padiah oldu. 1278'de (1861/62) ta-

rihlerinde azledilerek 1282'de (1865/

66) vefat eylemitir. Olu, Râik Bey'

dir(-^). (IV. 514)

Memi Aa (Tuzcuolu) Rize ileri

gelenlerinden, tüccar ve servet sahip-

lerinden olup Muharrem 1227'de

(Ocak-ubat 1812) Batum muhahzl-

gyla Canik sanca verilmitir. Sonra

azledildi. Hazinedarzâde Süleyman

Paa garazla bunun derebeyi tarznda

olduunu arzla 1232'de (1817) katle-

dilerek vefauna sebep olmutur de-

nir. Ya lOO'ü geçmi, ahaliye ihsan-
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l ve hayrl bir adam imi. Akrabasn-
dan Kadrî Aga dahi sonra sivrilerek

II. Mahmud devri (1808/1839) sonla-

rnda katledilmitir. (IV. 513/14)

Memi Efendi Enderun'dan çkarak
Sultan Ahmed Camii vakf kâtibi ol-

du. Zilhicce 1199^da (Ekim 1785) ve-

fat etti. Üsküdar'da medfundur. (IV.

512)

Memi Mehmed Dede Eyüplüdür.

1080^de (1669/70) Beikta Mevlevî-

hanesi eyhi olup 1136'da (1723/24)

vefat eyledi. Lâlî, eyhî mahlaslaryla

airdir. Yerine olu Ahmed Dede ge-

çip n77'de (1763/64) vefat eyledi.

Yerine kznn olu Seyyid Mehmed
Sâdk Dede geçip 1178'de (1764/65)
vefat eylemitir. (IV. 512)

Memi Meluned Efendi Süvari mu-
kabelesi ikinci halifesi ve sonra kese-

1084 dar oldu. 24 Receb 1204'de (9 Nisan

1790) vefat eyledi. Olu Mehmed
Emin Efendi 1220'de (1805) vefat etti.

Sur dnda medfundur. (IV. 513)

Memi Mehmed Efendi Selânikli

Nu'man Bey'in duhan gümrükçülü-
ünde sandk emini olup sonra Selâ-

nikli Osman Aga'nm mahlulünden
duhan gümriigü emini olup 1202'de

(1787/88) gurebâ-y yesâr kâtipliiyle

hâcegândan oldu. 1203 'de (1788/89)

arpa emini, sonra matbah emini olup

1206'da (1791/92) Belgrad Kalesi ta-

mirat memuru oldu. Baka görevler-

de bulunup defterdar- kk- sâni ve
sultan kethüdas olup 1220'de (1805)

muhasebe-i ev^el, a'bân 1221'de

(Ekim-Kasm 1806) kk- râbi defter-

dar ve hububat nâzn ve Safer

1222'de (Nisan 1807) rikâb- hümâ-
yûn kethüdas oldu. 18 Rebi)4ile\^el

1222'de (26 Mays 1807) ehid oldu.

Na', Eyüp'de Kagarî Dergâh arka-

snda defnedildi. Doru, muhasip,

iadamyd. (IV. 513)

Memi Mehmed Efendi Karsl Ali

Paa'mn kayn olup kapcba ol-

mutur. Sonra Gümühane maden
emini olup Zilhicce 1254'de (ubat-
Mart 1839) vefat eyledi. Haydarpa-

a'da medfundur. (IV. 514)

Memi Mehmed Efendi (Seyyid)

Boz brahim Efendi'nin yeenidir.

Maliyeden yetierek zimmet halifesi

iken 4 Ramazan ll62'de (18 Austos
1749) badefterdar olcu. 24 a'bân
ll63'de (29 Temmuz 1.750) sadâret

kethüdas oldu. 2 Rebiyülâhr 1164'

de (28 ubat 1751) azlo:undu ve sad-

razaml elde etmeye çalmak suç-

lamasyla sürüldü. Safer 11 65 'de

(Ocak 1752) serbest brakld. O sene

Rebiyülâhirinde (ubat-Mart 1752)

defter emini olup cA^âl 11 65 'de

(Agustos-Eylül 1752) tevkiî, ll66'da

(1753) azledilerek ll67de (1753/54)

ikinci defa tayin edilmi, ev\^âl

ll68'de (Temmuz 1755) yeniçeri kâ-

tibi, Muharrem 1170'de (Ekim 1756)

ikinci defa defterdar- kk- evYei

olup 12 Cemaziyelâhi:' 1170'de (4

Mart 1757) azledilmi olarak vefat et-

mitir. Karacaahmet'de medfundur.

Tedbirli ve liyakatliydi. Oullarndan
Mehmed Sâdk Efendi Safer 1183'de

(Haziran 1769) vefat ederek yanma
defnedilmi ve dier olu Seyyid

Mustafa Efendi, n84'cLe (1770/71)

vefat etmi, o sene vefat eden olu
Se^^âd Nu'man ile birlikte Kesriyeli-

zâdeler ailesi kabrine, Topkap'ya
defnedilmitir. Kesriyeli Ahmed Pa-

aya shriyeti vardr. (IV. 512)

Memi Paa Beylerden olup mrimî-
ranlkla ran Ordusu 'nca bulunarak

hizmet eylemitir. Rebiyjle\^el 1146'



da (Austos 1733) vezir rütbesiyle

Konya valisi oldu. Il49'da (1736/37)

Rusya ve Almanya harplerinde o ci-

hete memur oldu. Ce::Tiaziyelev\^el

1152=de (Austos 1739) Vidin seras-

keri oldu. 1153'de (1740/41) Diyar-

bekir valisi oldu. Orada -^^efat etmitir.

Kabiliyetli, cesur ve liyakatliydi. Olu
Ebûbekir Paa'dr. (IV. : 12)

Memi Paa Lâzdr. Yeniçeri Oca'
mn 25. ortasma mensuo olup bee-

lerden iken Muharrem 1201 'de (Ka-

sm 1786) mîrimîranlkla Nide muta-

sarrf ve evv^âl 1201'ae (Temmuz-

Agustos 1787) Köstencil mutasarrf

oldu. 1202'de (1787/88) harbe evkle

23 Zilhicce 1202'de (24 Eylül 1788)

hizmetlerinden dolay -/eziiik ihsan

buyuruidu. Safer 12C3'de (Kasm

1788) Nemçe muharebesinde ehid

oldu, (IV. 512/13)

Memi Paa Arnavutdur. Vüzerâ da-

irelerinde bulunup katiplik ören-

mitir. Sonra Ziya Yusuf Paa'ya ya-

knlk peydasyla kap kethüdas ve

hâcegândan oldu. Divanî hizmetler-

de bulunarak bamuhasebeci, 23

a^bân 1222=de (26 Ekim 1807) ça^

(oba ve 28 Ramazan 1223'de (17

Kasm 1808) veziriikie sadâret kay-

makam olup Alemda;: Mustafa Pa-

a'nn bo brakt sadâret makamn
igal eyledi. 3 ewâl 1223^de (22 Ka-

sm 1808) mühr-i hümâ^oanu alarak

sadrazam oldu. 14 Zilka'de 1223'de

(1 Ocak 1809) azledilerek Sakz'a

gönderildi. 25 Cemaziyelewel 1224'

de (8 Temmuz 1809) vefat eyledi. le-

ri idare etmeden âciz, ansz, ^omuak

ve faydas ve zarar yoktu. (IV. 513)

Memi Paa Laz Ahmed Paamn ye-

enidir. Onun sadâretinde kapcba
ve sonra mîrimîran olup 1237'de

(1821/22) Yeniehir cihetinde harp-

de bulunmutur. Sonra Karahisar-

Sâhib mutasarrf ve e\^'^âl 1240'da

(Mays-Haziran 1825) Adana beyler-

beyi olup 1242 (1826/27) tarihinden

sonra vefat etmitir. (IV. 514)

Memi Paazade hak. Ebûbekir Paa

Memiolu hak. Ahmed Efendi

Memizâde hak. Selim Paa

Memizâde bak. Sâdk Mehmed Efen-

di

Menesnencizâde hak. Tevfik Meh-

med Paa

Mengenecizâde hak. Emin Efendi

Mengli Giray Han I Hac Giray

Han'n oludur. 871'de (1466/67) ba-

basnn vefatnda Krm han olup

üçüncü ayda ahali oluna tâbi olunca

oray terk ederek Cenevizlilere sn-
d. Az vakitte olu katledilince Gedik

Ahmed Paa gidip Kefeye bunu Os-

manl Devletimin himayesi altna ala-

rak tekrar Krm han tayin buyur-

mutur. Bu da olu Mehmed Giray'

kalgay yapt. te bu suretle Knm,

Osmanl topraklarna katlm ve bu

han da sadkane hizmette bulunmu-

tur, il Bâyezid karde derecesinde

bu sâdk bendesini sever ve ferman-

larnda "Cenâb- uhm-v^etmeâb' diye

iltifat bu>amrlard. Zilhicce 918'de

(ubat 1513) Ferah-Kirman kasaba-

snda vefat etmitir. Oradaki türbe-

sinde medfundur. Sâdk, dindar, velî-

mereb, edepliydi. Ya 72 ve emirlik

müddeti 48 yldr. Oullar iMehmed

Giray, Mahmud Giray, Fetih Giray,

Berta Giray, Mübarek Giray, Saadet

Giray ve Sâhib Girayadr. Mübarek

Giray, babasndan 6 ay önce 30 ya-

nda iken vefat etmitir ki, olu Dev-

let Giray Hanadr. Oullarndan Mah-
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mud Giray'm olu Safa Giray, Sâhib

Giray yerine Kazan han olup 957'de

(1550) vefat etmitir. (V. 516/17)

Mengli Giray Han H Hac Selim Gi-

ray'm oludur. Babasnn zamannda
serasker olup lll6'da (1704/05) nu~

reddin ve 1118'de (1706/07) kalgay

olup 1120'de (1708) azledilerek Ru-

meli'ye gönderildi. 1125'de (1713)

ikinci defa kalgay olup Zilka'de 1128'

de (Ekim-Kasm 1716) azledildi. 1137'

de (1724/25) Krm han oldu. Rebi-

yülâhir ll47'de (Eylül 1734) azlolu-

nup Rebiyülâhir 1150'de (Austos
1737) ikinci defa Krm han oldu.

Il62'de (1749) vefat eylemitir. Ilml
ve doru idi. (IV. 517)

Mente bak. Mehmed Paa

Mentee Bey Selçuk uçbeylerinden

olup Mula sancakbeyiydi. Osman
Gazi ile çada olarak Orhan Gazi za-

mannda (I326-I36I) vefat eylemi-
tir. Sancama halen "Mentee" denir,

(IV. 515/16)

Mentezâde bak. Abdurrahman Efen-

di; Abdürrahim Efendi; Ahmed Efendi;

Mahmud Efendi: Mehmed Bey; Meh-
med Efendi; eyhî Mehmed Efendi

Mentezâde IV, Mehmed devri

(1648-1687) âlimlerinden bir zatn
olu olup torunlarndan Abdurrah-

man Efendi, eyhülislâm olmutur.

(IV. 707)

Menuçehr bak. Mustafa Paa

MeraM bak. Hüseyin Refik Efendi

Meram bak. Ahmed Efendi

Meranî Çelebi (Bedevî) Sarayda

açyd. Güzel yazs sayesinde kâtip

oldu. III. Murad devri (1574-1595)

sonlarnda vefat eyledi. airdir. (IV,

359)

MercanAa Saray aalarnn seçkin-

lerinden olup 1129'da (1717) dârüs-

saâde aas oldu. 1133'de (1720/21)

vefat eylemitir. KapaLçar'nn ady-
la anlan kapsndaki camide med-
fundur. Hayr sahibi olup oras "Mer-

can Çars" diye adna mensup kal-

mtr. (IV. 362)

Mercan Aa Sarayda sivrilerek hazi-

nedar- ehriyârî oldu. 1182 balarn-
da (1768 ortalar) dârüssaâde aas
olup Cemaziyelevvel 1186'da (Aus-
tos 1772) vefat eyledi. Üsküdar'da

Ayazma'da medfundur. (IV. 362)

Mercan Aa Gediklilerden olup nü-

zul emini olmutu. Zilka'de 1242'de

(Haziran 1827) ayrlm ve sonra ve-

fat etmitir. (IV. 363)

Mercan Aa (Küçük) Sarrayda yük-

selerek hazine vekili ve sonra hazine-

dar- ehriyârî oldu. Muharrem 1222'

de (Mart 1807) dârüssaâde aas olup

5 Cemaziyelâhir 1223 de (29 Tem-
muz 1808) idam edildi. (IV. 363)

Merdî Çelebi Manastd bir kaddr.
IIL Mehmed devri (1595-1603) sonla-

nnda vefat etti. airdir. (IV. 363)

Merhaba bak. Muhyiddin Mehmed
Çelebi

Merhabazâde bak. Abdullah Efendi;

eyhi Ahmed Efendi

Merkez Musîihiddin l^fendi Deniz-

li Lâzkilidir. Bir rivayette ismi Mûsâ b.

Musîihiddin b. Klç idi. Hzr Beyza-

de Ahmed Paa'dan okuyup Sünbül

Sinan Efendi'den el ald. I. Selim'in

(Yavuz) annesi Bezmiâlem Sultan'm

Manisa'da ina eyledii cami ile bî-

marhanesine memur olup tbba men-
sup olmas dolaysyla çevresine aha-

linin rabeti için "Mesir ' denilen krk
bir nevi baharattan yaplma macunu



tertib ile Nevruz'da Sulta:, Camii kub-

besinden etrafa saçlmasn icat eyle-

di ve bu suretle ahaliyi celbeyledi.

Sonra Manisa'dan stanbul'a gelip

eyhinin yerine Kocamustafapaa

Tekkesi'ne eyh oldu. 959'da (1552)

vefat etti. Yenikap d;nda yaplan

cami ve zaviyesine defnolundu. Fare-

ler incinmesin diye evinde kedi bes-

lemezdi. Ya 90' akn olup eriatn

hizmetkâr ve müfessirdi. Damadyla

olu ve iki kz yannda medfundur.

Olu Ahmed Efendi'dir-^-^). Damad
Muslihiddin Mustafa Efendi'dirM.

Merkez Efendi'nin halifelerinden biri

Köse Muhyiddin Efendi' dir. (IV. 363)

Merkezzâde hak. Ahmed Efendi

Metmer bak. Mehmed Paa

Merre bak. Hüseyin Paa

Merzifonîzâde Sadrazam Merzifon-

lu Kara Mustafa Paa oullarna de-

nir. Bunlar vakflarna mutasarrf ol-

mulardr. çlerinden vezir olan da

vardr. (IV. 706)

Mesâid (erif) erif Said'in oludur.

2 Rebi^oilâhir ll62'de (22 Mart 1749)

Mekke emiri oldu. Muharrem 1172'

de (Eylül 1758) istifa eyledi. Cemazi-

yelevvel 1173'de (Ocak 1760) ikinci

defa Mekke emiri oldu. 27 Muharrem

1184'de (23 Mays 1770: vefat eyledi.

Müstakil, ileri görülü \Q tedbirliydi.

(IV. 364)

Mesih Ahmed Paa E. Mehmed'in

(Fâtih) kölesidir. Sarayda yetitirile-

rek vezidikle çkp 885'de (1480) az-

ledilerek Gelibolu sanc^yla kapdan

olmutur. 886'da (1481) tekrar kubbe

veziri oldu. Az müddette 889'da

(1484) kapdan oldu. S97'de (1492)

azledilerek 898'de (1492/93) Rumeli

beylerbeyi oldu. Sonra yine vezir ol-

du. Sonra hacca gitti. Dönüünde 905'

de (1499/1500) sadrazam oldu. Ce-

maziyelevvel 907'de (Kasm 1501)

Galata yangnnda aya krlp vefat

etti. Murad Paa Camii'nde medfun-

dur. Bodrum Camii ile bir medrese

ina eylemitir. Baka hayrat da var-

dr. Tedbirli ve güçlüydü. (IV. 368)

Mesih Bey Beylerden olup 950'de

(1543/44) Delvine beyi olup sonra

vefat etti. (IV. 368)

Mesih Süleyman Paa Ak hadmlar-

dandr. Hazinedarba oldu. 982 'de

(1574/75) Msr valisi olup IIL Mu-

rad'm tahta çknn ardndan vezir-

lik verildi. 5 sene 10 ay vali olup Ce-

maziyele\^^el 988'de (Haziran-Tem-

muz 1580) azledilerek kubbe veziri

oldu. Sonra sadâret kaymakam olup

993'de (1585) sadrazam oldu ve Re-

biyülâhr 994'de (Nisan 1586) istifa

eyledi. Cemaziyelâhir 997'de (Nisan-

Mays 1589) vefat etti. Karagüm-

rük'de Ali Paa Mescidi'ni yeniden

cami olarak ina edip oraya defno-

lundu. Ali Paa da bu mescidin mih-

rab önünde medfundur. Mahalle,

mîrimîrandan Ali Paa adna men-

suptur ki, bu yer Ali Paa'mn olup

onu Mesih Paa'ya vermi ve bedeliy-

le Ali Paa adna Büyükkaraman'da

bir mescit yapmtr. (IV. 368/69)

Mesihî Çelebi Pritinelidir. 918'de

(1512) vefat etü. air, kâtipti. (IV. 369)

Mesihpaah bak, Mehmed Efendi

Mesrur Bey Sadrazam Topal zzet

Paa'nm oludur. Sadâret mektûbî-

sinden yetierek mektübî muavini,

sonra Divan- Muhasebat bakâtibi,

Zilhicce 1282'de (Nisan-Mays 1866)

oraya aza, Cemaziyelevvel 1289'da

(Temmuz 1872) mahkeme-i bidayet
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azas olup 1292 (1875) tarihlerinde

vefat etti. Kâtip, tatl sözlüydü. (V.

364/65)

Mestan Bey Sipahi olup 1031 'de

(1622) Köstendil beyi oldu. O sene

idam edildi. (IV. 364)

Mestçi^âde hak. Abdullah Efendi;

Mehmed Efendi

Mestî Çelebi Edirnelidir. L Bâyezid

devri (1481-1512) sonlarna yetiti.

Necat Bey'in ma'ükudur. airdir.

(IV. 364)

Mestî Osman Çelebi 109rde (I68O)

vefat etti. airdir. (IV. 364)

Mestîzâde bak, Mustafa Efendi

Mes'ud I (erif) dris b. Hakk'nm
oludur. Mekke emiri oldu. 1030'da

(I62I) vefat eyledi. (IV. 365)

Mes'ud n (erif) erif Hasan b. Hü-

seyin b. Muhsin b. Ebû Nümey'n o-
ludur. 1035 (1625/26) ylndan sonra

Mekke emiri oldu. 1070'de (1659/60)

vefat eyledi. Zamannda Ka'be'nin

duvar yklnca nakibüleraf Ankara-

vî Mehmed Efendi memur olup tamir

eylemitir. (IV, 366)

Mes'ud in (erif) erif Sa'd Paa'mn
oludur. Il45'de (1732/33) Mekke
emiri olmutur. Rebi^oilâhir ll65'de

(ubat-Mart 1752) orada vefat eyledi.

(IV, 366)

Mes'udAa Musâhib-i ehriyârî olup

1057'de (1647) dârüssaâde aas oldu

ve 1058'de (l648) ayrld. Baz tarih-

ler ismini "Maksûd" demilerdir.

1055'de (1645) Saryer'de bir çeme
yapt. 1060 (I65O) tarihinden sonra

vefat eylemitir. (IV. 365)

Mes'ud Aa Enderun'dan yetime
olup 1228'de (1813) pekir aas ve

srasyla tülbend aas olup o sene

emekli oldu ve sonra vefat etti. (IV.

367)

Mes'ud Aazâde bak. Tâhir Paa

Mes'ud Ahmed Paa 124O da

(1824/25) vefat eden Yusuf Aa'nn
kethüdas Hac Ahmed Efendi olu-
dur. Nizamiye Ordusu'nun ilk asker-

lerindendir. Az müddette zabit ve

Mehmed Reid Paa'nn sadâretinde

yaver oldu. Sonra miralay ve 1262'de

(1846) mîriivâ olup 1272'de (1855/

56) Hassa Meclisi azasndan iken ve-

fat edip Haydarpaa'da babasnn ya-

nma defnedildi. Kardei Bedrî Efendi

de yannda medfundur. (IV. 367/68)

Mes'ud Bey (Yirrrisekiz Çelebizâ-

de) Said Paa'nn oludur. Kapcba-
olup babasnn sadâretten azlinde

stanköy'e götürmeye memur olmu-
tu. Hizmetleri devrederek 23 Muhar-

rem 119rde (3 Mart 1777) vefat etti.

(IV. 367)

Mes'ud Efendi Müderris, sonra Alâ-

eddin Halveti'nin müridi oldu. II.

Mehmed (Fâtih) CLevri (1451-1481)

sonlarnda vefat e^dedi. Müridi, Fâ-

tih'in kölelerinden Süleyman Halife

915'de (1509) vefat etti. (IV. 365)

Mes'ud Efendi Hüdâî Mahmud
Efendi'nin kznn (oludur. Tekkeye

eyh olup 1067'de (1656/57) vefat et-

ti. (IV. 366)

Mes'ud Efendi Ebü shak smail Na-

im Efendi 'nin(">) olu olup müderris

iken 1140 (1727/28) senesinden son-

ra vefat etti. Olu Celâeddin Efen-

di^dir. (IV. 366; I. 360)

Mes'ud Efendi Kazganldr. Mevlevi

olup Trabzon Me^devîhanesi eyhi
oldu. 1252'de (1836/37) vefat etti.

(IV, 367)

Mes'ud Efendi Kayserilidir. Orada

müftü olduktan sonra istanbul'a gelip



Mekke payesi ve N::u2ika-i Hümâyûn
hademesine muallim olmu ve Rama-

zan 1311'cie (Mart 1894) vefat etmi-

tir. Olu Rifat Efendi hizmetine tayin

olundu. Yah bir âlimdi. (IV. 368)

Mes'ud Efendi Hoca Sa'deddin Efen-

di'nin üçüncü olu ^/e müderristir. (IV.

365)

Mes'ud Efendi (Çemîzâde) Mü-

derris olup Rebiyülâhr 121 Tde

(Ekim 1796) vefat etti. (IV. 367)

Mes'ud Efendi (Hs'adzâde) Nakib

Mehmed Said Efendimin oludur.

Müderris olup 109'- 'de (1680) hocas

Kürt Mehmedin k^.za ile vefatma se-

beb oldugmdan vârisleri padiaha

arzhal vermeleriyle babas nâiblikten

azledildi ve bu da Bursaya gönderil-

di. Rebiyülewel 109rde (Nisan 1680)

vebadan vefat etti. Maarif-i cüziyede

mahir ve iire kadirdi. (IV. 366)

Mes'ud Efendi (Hekimbazâde)
Hekimba Hamalzâde Mehmed Efen-

di'nin(-») oludur. Müderris olup Sa-

lih Efendimin yerire ser-etbbâ olma-

dna kahrederek a'bân 1083'de

(Kasm-Aralk 1672) vefat etti. air ve

tabipdi. (IV. 366; n\ l69)

Mes'ud Efendi O^ocazâde) I. Ah-

med'in muallimi î/Iustafa Efendimin

oludur. Müderris ve Bursa mollas

oldu. Orada sonramdan yaplan kilise-

leri ykmas üzerine azledildi. Cema-

ziyelevvel 1066'da (Mart 1656) ey-

hülislâm oldu. O sene Ramazan'da

(Temmuz 1656) azledildi ve ev-

vâl'de (Austos) Bursa'da vefat eyle-

di. Sert, hiddeüi ve airdi. Hatta ey-
hülislâm Yahya Efendi, bununla kar-

deinin cerbezesinden bizar olup

"Hoca efendiye H^k rahmet etsin, bu

oullar okutsa ne olurlard" dermi.

Kazaskerliinde ve eyhülislâmln-

da cerbezesi mehurdu. Olu Lutful-

lah Lutfi Efendi(-^) "Hocazâde" diye

mehurdu. Onun olu Mes'udzâde

smail Efendi'dir(-^). Onun olu Sa'-

deddin Mehmed Efendi'dir(~^). Me-

vâlîden Mustafa* Mahir Efendi, "Mes'

udzâde" olup torunlarndan olmal-

dr. (IV. 365)

Mes'ud Efendi (Mudzâde) Muid

Efendi' nin(->) oludur. Müderris olup

Muharrem lll4'de (Haziran 1702)

vefat etti. (IV. 366; IV. 504)

Mes'ud Efendi (Nasûhîzâde) eyh
olup 23 Zilka'de 1240'da (9 Temmuz
1825) vefat etti. (IV. 367)

Mes'ud Giray Krm hanzâdelerin-

den olup 1184'de (1770/71) harpde

bulunarak Krm hanyla geçinemedi-

ginden Bükre'e memur oldu. Sonra

vefat etmitir. (IV. 366)

Mes'ud Mehmed Aa Ayal Müftî-

zâde Es'ad Paamn kardeidir. Silah-

or ve 1242'de (1826/27) kapcba
oldu. Sonra humbaracbalkla Bos-

na'ya memur oldu. Dönüte 1243 'de

(1827/28) mîrahûr- ewel oldu. 1244'

de (1828/29) surre emini ve sonra

Kastamonu mütesellimi ve 1248'de

(1832/33) Ankara mütesellimi oldu.

Sonra baka görevlerde bulundu. Az-

ledilmi iken 9 Ramazan 1259'da (3

Ekim 1843) stanbul'da vefat etti.

E}aip'de medfundur. (IV. 367)

Mes'ud Mehmed Efendi (Hafz)

Zengin ve hâcegândand. Arpa kâtibi

olup 8 Rebiyülâhr 1258'de (19 Mays
1842) vefat eyledi. Bostan skele-

si'nde medfundur. Kardei Edhem
Efendi'dir(-^) (IV. 367)

Mes'ud Mehmed Efendi (Imamzâ-

de) Es'ad Mehmed Efendi'nin(-^) o-
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ludur. 1270'de (1853/54) Yeniehir,

Ramazan 1278'de (Mart 1861) Filibe

mollas olup sonra vefat eylemitir.

(I. 341; IV. 628)

Mes'ud Mehmed Efendi (Nemüzâ-

de) Hâim Efendi'nin(-^) kardeinin

olu Hac Es'ad Efendi'nin oludur.

stanbul'da ticaretle urarken 8 Zil-

ka'de 1281'de (4 Nisan 1865) vefat

ederek Süleymaniye'de amcas Sa'

dullah Mehmed Efendi'nin(-+) yanna

defnedilmitir. (IVe. 626)

Mes'ud Mustafa Efendi Kalemden

yetierek hâcegândan oldu. Il54'de

(1741) vefat etti. Karacaahmet'de med-

fundur. Mes'udzâde Mustafa Efen-

di(->) bunun olu veya torunu olmal-

dr, (rv. 366)

Mes'ud Mustafa Efendi Hekimba
Nu'man Naim Efendi'nin oludur.

1090 Babas tahsili için urard. Bu da

hevâ ve hevese tâbi olup Viyana'da

ikmâhi fünûn niyetiyle gönderildiyse

de balolarda gezip mekteb-i tbbiye-

ye girmemitir. 1221 'de (1806) ordu

hekimbas oldu, 13 Cemaziyelâhir

1223'de (6 Austos 1808) sertabib-i

padiah oldu. Molla ve Mekke paye-

si kadar-oldu. 1232 evvalinin sonla-

rnda (1817 Eylülünün balarnda)

azledildi. 12 Muharrem 1236'da (20

Ekim 1820) vefat eyledi. Miskinler'de

medfundur. Servet sahibiydi. Olu
Nu'man Necib Efendi'dir(--»). Dieri

Mustafa Refah Efendi ve üçüncüsü

Ahmed Hfzî Efendi'dir. (IV. 367)

Mes'ud Mühtedieddin Bey Meh-

med Muineddin Bey'in oludur.

Onun vefatnda Sinop beyi oldu.

Samsun taraflarn dahi Rumlardan

alarak geniletti. Ancak 700'de (1300/

01) Frenkler elinde ehit olup valilii

bir müddet elden çkt. (IV. 365)

Mes'udzâde hak. Mahi^ Mustafa Efen-

di; Mustafa Efendi; Sa'deddin Efendi

Me'aleci bak. brahim Hfzî Paa

Me'alecîzâde bak. Es'ad Mehmed
Bey; Hamdullah Mehmed Bey

Me'alecîzâde Ricalden brahim Hf-

zî Paa'nm lâkabdr ki, oullarna

dendi. Kardei Mustafa Paa'ya

"Me'aleci biraderi" denir. Bir de air-

lerinden "Me'alecizâde Es'ad Bey"

vard. (IV. 706)

Meâmî Çelebi Rüstem Paa'nm ket-

hüdas Mustafa Bey'in oludur. Zaim

iken 944'de (1537/38) vefat etti. air-

dir. (IV. 369)

Mehûdî Ahmed Efendi Selânikli-

dir. Kâtip, müderris o.up Sultan Ab-

dülmecid devri (1839-' 86l) sonlarna

yetiti. airdi. (IV. 369)

MeM Mehmed Çelebi Tokatldr.

Divan- Hümâyûn kâtiplerinden olup

1004'de (1595/96) vefat etti. airdir.

(IV. 369)

Mereb Efendi ha^di bak. Emin

Mehmed Efendi

Merebî Çelebi stanbulludur. Bek-

taî olup mûsikîde söz sahibi oldu-

undan ehzadeliinde II. Selim'e

nedim oldu. Tahta çkndan (1574)

önce vefat eylemitir. airdir. (IV.

369)

Merebî Mehmed Çelebi stanbul-

ludur. 1095'de (1684) vefat etti. Zarif

airdir. (IV. 369)

Mereb2âde bak. Ali Râik Efendi;

Arif Mehmed Bey; ^Els'ad Mehmed
Efendi; Sddîk Mehmed Efendi

Merebzâde Kazasker Ali Mereb
Efendi oullandr. Bunlardan Müm-
taz Efendi ve Nafiz Efsndi vardr. To-

runu âtrzâde Arif Efendi'ye de



"Mereb Efendi hafidi" denir. (IV.

706)

Mevcî bak, Mehmed Pasa

Mevkufatî bak. Mehmed Efendi

Mevlânâ bak. Muslihiddin

Mevlânâzâde Sultanul-ulemâ Bahâ-

eddin Muhammed ve -/üce oullan

Mevlânâ Celâleddin Rûmî hazretleri-

nin oullandr ki, bunler "Çelebi'' di-

ye anlrlar. Konya'daki dergâh ile

Manisa dergâh kencUlerine bal
olup Mevlevi tarikaüna nezâret eder-

ler. Abdülahad Dede b. Said Dede b.

Hac Emin Dede Manisa Mevlevîha-

nesi eyhi ve sonra Konya'da çelebi

oldu. (ÜI. 708)

Mevlûd Mehmed Paa Adana zu-

amasmdan olup 1097'de (I686) Ada-

na beylerbeyi oldu. Harplerde bulu-

nup Teke mutasarrf olmutu. 1102'

de (1690/91) azledilerek 1103'de

(1691/92) cezalandnlmaktan korkup

gizlendi. Sonra affolunarak savalarda

bulundu. llOS'de (1696/97) Karahisar

mutasarrh oldu. Muharrem 1109'da

(Temmuz-Agustos 1697) Sentine har-

binde ehid oldu. (IV. 198)

Mevludcu Hüsâmzâde bak. Suni

Sun'uilah Çelebi

Meydan Bey Sipahi olup 1031'de

(1622) ba çektii cezalandrma ha-

reketine karlk Köstendil'e bey ol-

mu ve 1032'de (1623) katledilerek

vefat etmitir. (IV. 528)

Meyîî AbdülbâM Efendi Bosnaldr.

Müderris, kad oldu. 1086'da (l675)

vefat etti. airdir. (III. 296)

Meylî Çelebi Mihalçldr. lOOl'de

(1592/93) vefat etti. airdir. Ayn de-

virde yaam Meylî Çelebi, Kayserili

bir airdir. (IV. 529)

Meylî Efendi Henüz genç iken

1227'de (1812) vefat etti. Hattatd.

(IV. 529)

MeyH Mehmed Çelebi Ebûssuûd

Efendi'nin olu olup 931'de (1524/

25) dodu. Müderris, evval 964'de

(Austos 1557) am mollas olup

a'bân 967'de (Mays 1560) azledildi.

Ramazan 970'de (Nisan 1563) Haleb

kads olup evval 97rde (Mays-Ha-

ziran 1564) vefat elti. Zekî, âlim ve üç

dilde air olup Farsça gazelleri mute-

berdi. Oullar Abdülkerim Çelebi(->)

ile Abdülvâsi' Efendi' dir(->). (IV. 115/

16)

Meylî Mehmed Efendi (Açba-
zâde) stanbulludur. Kâtip ve Divan-

hümâyûn kesedar olup 1122'de

(1710) vefat etti. Yal ve airdi. Toru-

nu ricalden Ahmed Bey'dir. (IV. 529)

Meyyal Dervi Ahmed 1080'de

(1669/70) vefat eyledi. Mevlevi air-

lerindendir. (II. 331)

Meyyal Mehmed Efendi (ehlâ)

Ankaraldr. Ulemâzâde olup okuduk-

tan sonra Mevlevi olmutur. 1080'de

(1669/70) vefat edip Galata Mevlevi-

hanesi'ne defnedildi. airdir. (IV.

528)

Mezakî bak. brahim Efendi; Süley-

man Efendi

Mezarcizâde bak. Hasan Efendi; Hâ-

im Hüseyin Efendi

Mezbeleturpu bak. Mahmud Paa

Mezemorta bak. Hüseyin Paa (Hac)

Mezemortazâde bak. Said Mehmed

Bey

Mezid Bey II. Murad'm (hd 1421-

1451) mîrahûru ve sonra Alacahisar

beyi oldu. Sonra vefat etmitir. (IV.

363)
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Mezid Bey îsfendiyarzâde smail

Bey oludur ki, Bolu beyi olmutu.

(IV. 363)

Msrl bak. Ali Rzâ Bey; Hüseyin

Aa; Hüseyin Paa; Mehmed Paa

Msrlolu bak. Abdürrahim

Msrlzâde bak. Aziz Efendi; Emin
Mehmed Efendi (Hac); brahim Pa-

a; Mahmud Bey; Mustafa Efendi

Msra bak. Derûnî Çelebi

Msrî bak. Niyaz Mehmed Efendi;

Ömer Efendi; Yahya Efendi

Msrîzâde bak. Mustafa Efendi

Mzrakçzâde bak. Ömer Efendi

Mzrakl bak. Süleyman Paa

Midhat Ali Efendi Pekirî-i pâdiâh
olup Zilka'de 1188'de (Ocak 1775)

vefat etti. Karacaahmet'de medfun-

dur. (IV. 353)

Midhat Efendi Kalemden yetierek

ehremaneti tahrirat müdürü , Receb

1279'da (Ocak 1863) Emânet Meclisi

reisi ve Cemaziyelevvel 1290'da

(Temmuz 1873) ehremini muavini,

Ramazan 1292'de (Ekim 1875) Ah-

kâm- Adliye istinaf azas, Cemaziye-

levvel 1293'de (Haziran 1876) bahri-

ye levazm azas ve Receb'de (Aus-
tos) ûrâ-y Devlet azas olup Receb

1299'"da (Mays-Haziran 1882) vefat

etti. Kâtip ve dil bilirdi. (IV. 353)

Mifrai2âde bak. Mehmed Efendi

Miftâhizâde bak. Ahmed Efendi

Mihal Beyzade bak. Süleyman Bey

Mhaîzâde bak. Ali Bey; Hzr Paa;

Mehmed Bey; Mehmed Bey; âdî Bey

Mihalzâde Köse Mihal diye mehur,
Osman Gazi'nin(hd 1299-1326) bey-

lerinden Abdullah Beyin oullardr.

Bugün de soylar devam etmektedir.

Bâbâlî kâtiplerinden Mehmed Bey
adnda biri hayattadr. (IV. 708)

Mihrî Efendi zmirlidir. 1255'de

(1839) stanbul'a gelip Üsküdar'da

Hassa Meclisi kâtibi oldu. Sultan Ab-

dülmecid devri (1839-1861) sonlarn-

da vefat eyledi. (IV. 328)

Mihrî smail Efendi Sultan Selim

Camii kâtibi oldu. Il65'de (1752) ve-

fat eyledi. airdir, (iv. 528)

Mihrî Kadn I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) sonlarnda vefat

eyledi. Usta airdir. skender adnda
biri hakknda "Nice Iskenderi la'lim

zülâli/Suya iletti susuz getirdi" demi-
tir. (IV. 527)

Mihr-i Kebirzâde bak. Dervi Meh-

med Efendi

Mihrî Mehmed Efendi Mektûbî-i sa-

dâretten yükselerek halife-i sân, ev-
val 1165'de (Austos 1752) hâcegân-

lkia küçük kale tezkirecisi, sonra

mektûbî bahalifesi, Cemaziyelevvel

117rde (Ocak 1758) cebeciler kâtibi

ve evval 1178'de (Nisan 1765) defter-

dar- kk- sâlis olup 1180 (1766/67)

tarihlerinde vefat etmitir. (IV. 528)

Mhrîzâde bak. Afif FeyzuUah Efendi

Mihrinaz Hanm L Bâyezid devri

(1481-1512) sarayllarndan olup bir

mescid ina etmitir. (IV. 527)

Mihriah Hanm skender Paa'nm
kzdr. 947'de (1540/41) vefat etti.

Hac Kadn Mescidi ^^e Unkapan'nda

Hac Kadm Hamam bunundur. Hac-

ca gittiinden dolay ''Hac Kadn"
denilmitir. (IV. 527)

Mihter bak. Yusuf Aga

Mihterzâde bak. Ali Rzâ Efendi

Mikdad Ahmed Paa Canikli Ali Pa-

a'nm ikinci oludur. Gençliinde,



Rebiyüiewel n92'de (Nisan 1778)

vezirlikle Sivas valisi oldu. Cemaziye-

levvel 1193 'de (Mays-Haziran 1779)

Trabzon valisi olup o sene evvâl'de

(Ekim) azledildi ve vezirlii kaldrld.

1195'de (1781) vezirlii tekrar verile-

rek Amasya mutasarrf oldu. Muhar-

rem 1197'da (Aralk 1782) Konya, Ra-

mazan 1198'de (Temmuz-Agustos

1784) ikinci defa Trabzon valisi, Ce-

maziyelevvel'de (Mart 1785) çerde

babuglugu ile Trabluscim, Ramazan'

da (Temmuz) ikinci defa Konya, 1200'

de (1786) Sivas, 1201 (1''87) sonlarn-

da Haieb, 1202'de (1787/88) Diyar-

bekir vaîisi olup o sene vezirlii kal-

drld. 1205'de (1790) tekrar vezirlik-

le asker sürücüsü oldu. O sene Rebi-

yülâhir'de (Kasm 1790) yine vezirlii

kaldrlarak Filibe'ye gönderilmitir.

1206 sonlarnda (1792 ortalar) katle-

dildi. Muharrem 1207'de (Austos-

Eylül 1792) kesik ba Karacaahmet'e

defnedildi. (IV. 506)

Mikdad Ahmed Paa Hafz Ali Pa-

a'nm olu olup kapicba ve sonra

Rebiyülâhr 1238'de (Aralk 1822) mî-

rimîran oldu. Babasmds.n evvel vefat

eylemitir. (IV. 506)

Milyon Milva bak. Öm.er Paa

Mimar bak. Sinan

Mimarzâde bak. Arî Mehmed Efen-

di; Mehmed Efendi; Muhyiddin Meh-

med Efendi; Mustafa Ef(indi

Mimarzâde Mehmed Efendi oulla-

rna dendi, sürekli olmad. (IV. 707)

Minkarî bak. Ali Bey; Ömer Efendi

Minkarîzâde bak. Yahya Efendi

Minkarkuu bak. Mehmed Paa

Minnet Bey I. Bâyezicl'in (Yldrm)
beylerinden olup Timur harbinde

esir oldu. Sonra kurtulup emirliinde

Mûsâ Çelebi'ye vezir oldu. 8l6'da

(1413) vefat etmitir. (IV. 515)

Minnet Bey skilip havalisinde sakin

olup birçok Tatarn âmiriydi. I. Meh-

med (Çelebi) (hd 1413-1421) gazap

buyurup Osmanl topraklarndan çk-

masn ferman buyurduysa da vezirle-

rin efaatiyle affedilip Rumeli'ye geçi-

rilmi ve Konu adl yere iskân olunup

orada vefat etmitir. Olu Mehmed
Bey orada büyük imaret ve baka hay-

rat meydana getirmitir. (IV. 515)

Mr bak. Mehmed Bey

Mîr Eyyûbî bak. Mehmed Efendi

Mîrahûr bak. Ahmed Paa; Ahmed
Paa (Damad- ehriyari); Mustafa

Paa

Mîrahûr Kethüdas bak. brahimAa
Mîrahûrzâde bak. îne Bey

Mtralem Buharî Buhara ve Semer-

kand'da okudu. I. Süleyman (Kanu-

nî) devrinde Osmanl ülkesine gelip

Msr'da bir miktar vazife ile oturdu.

Sonra stanbul'a gelip 950'de (1543/

44) vefat eylemitir. Aklî ve er'î ilim-

lerde, tefsir ve hadiste fâzld. Eserle-

ri vardr. (IV. 539)

Mirasyedi bak. Mustafa Aa
Mîrcanzâde bak. Abdullah Efendi

Mîrek Ispartaldr. 967'de (1559/60)

vefat etti. Kad ve airdi. (IV. 529)

Mîi bak. Ahmed Efendi

Mîr-i Büdela bak. Ahmed

MM Mehmed Bey Bosnaldr. Sipa-

hi olup 1092'de (l681) vefat etti. air-

dir. (IV. 529)

Mîi Mehmed Çelebi Manisaldr.-

Mevlevî idi. 1128'de (1716) vefat etti.

Divan sahibi airdir. (IV. 529)
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Mîrialetn bak. Ebûbekir Paa

Mîralemzâde bak. Dervi Mehmed
Sâdk Bey; Emin Mehmed Bey; Ha-
san Bey; Rifat Halil brahim Bey; Vâ-

kf Bey

Mîrim Çelebi bak. Mahmud Efendi

Mîriiîi Köesi bak. Mehmed Efendi

Mîrsâk Bey ran beylerinden olup

96l'de (1554) Osmanh Devletline

gelmi ve tâbi olmutur. Birlikte Si-

yah beyi Yusuf Bey de snmtr.
Bunlar devlet hizmetinde vefat etmi-
lerdir. (IV. 528)

Mirza bak. Ali Paa; Ali Pîr Efendi;

Kantemir- Paa; Mehmed Efendi;

Mehmed Paa; Mustafa Efendi; Said

Mehmed Paa

Mirza Kassâm bak. Receb Efendi

Mirza Mahdum bak. Muineddin E-
ref Efendi

Mirza Paa îsfendiyarl Kzl Ahmed
Paa'nm oludur, Osmanh beylerin-

den olup L Süleyman (Kanunî) devri

(1520-1566) balarnda vefat eylemi-
tir. Oullar Kara Mustafa Paa ve

emsî Paa'dr. (IV. 528)

Mirza Paa Beylerden olup Rebiyü-

lâhr ll44'de (Ekim 1731) Kengr ve

ll45'de (1732/33) Amasya mîrlivâs

olup sonra vefat etmitir. (IV. 528)

Mirzazâde bak. Mehmed Efendi

(eyh); Neylî Ahmed Efendi; Said

Mehmed Efendi; Salim Mehmed
Emin Efendi

Mirzazâde IV. Mehmed devri (1648-

1687) âlimlerinden Mirza Mehmed
Efendi'nin olu ve torunudur. eyhü-
lislâm ve kazasker olmutur. Bunlar-

dan "Neylîzâde" diye bir kol ayrld.

Geçen asr sonlarnda söndü. Mirza

Mustafa Efendi olu Mehmed Salim

Efendi've de "Mirzazâde" denmitir.

Bu baka bir ahstr. Bi:; de Mirza Pa-

a'nm olu Abdurrahman Bey ve toru-

nu Mustafa Bey böyle anlmlardr.
(IV. 708)

Miskaîî Çelebi bak. Hemdemî Meh-
med

Miskî Emirzâde bak. Bedi'î Çelebi

Mislî Ali Efendi (îshakzâde) Arif

Mehmed Efendi'nin oludur. 1189'da

(1775) vefat etti. airdir. (IV. 95; IIL

265)

Moldovanî bak. Ali Paa

Molla bak. Ferruh Bey; dris Paa;
Mustafa Aa
Molla Ahmed bak. emseddin Ah-
med Ensarî

Molla Ahmedzâde bak. Mehmed
Efendi; Nuh Efendi; Üns Efendi

Molla Ahmedzâde Sudûrdan Kara-

baî emseddin Ahmed Efendi ve

olu Nuh Efendi'dir. (IV. 708)

Molla Arab bak. Alâeddin Ali Arabî

Molla Bey bak. Muhtar Ahmed Bey

Molla Çelebi (Eftas) Beiktaldr.
Müderris olup a^bân llOO'de (Ma-

ys-Haziran 1689) vefat etti. Ber ve

afyona müptelayd. (IV. 517)

Molla Dede Ömer Semahat De-
de'nin yerine 12irde (1796/97) Ka-

smpaa Mevlevîhanesi eyhi olarak

az müddette vefat etmitir. (IV. 517)

Molla Güranî bak. emseddin Ah-

med

Molla Izatî bak. Kasm Efendi

Molla Yegân bak. Mehmed b. Arma-

an
Molla Yegânzâde bak. Mehmed ah
Efendi; Mehmed ah Riyâzî

Mollack bak. Ahmed Efendi; Hasan
Paa; Mehmed Aa; Melmed Efendi



Mollack eyh Becreddin'in olu-

dur. Koca Sinan Pac.'ya tezkireci ol-

du ve riyaset payesi verildi. Kutlu

olarak vefat etmitir, (IV. 508)

Mollackzâde hak. i^.bdülfettâh Efen-

di; Ali Paa; Atâullah Mehmed Efendi;

shak Efendi; Muhtar Ahmed Efendi;

Nureddin Efendi; Râif Mehmed Efen-

di; Servet Mehmed Etendi

Mollackzâde Mollack Mehmed
Efendi oullandr ki. kazasker oldu-

lar. Bir Mollackzâde Ali Paa vardr

ki, Mollack Mehmed Aga'nm olu-

dur. Baka bir ahst.r. (IV. 707)

Moralzâde hak. Hâmid Mehmed
Efendi; Reid Mustafa Efendi; Said

Mehmed

Moralzâde III. Ahmed devri (1703-

1730) âlimlerinden Yahya Efendi

oullandr ki, biri kazasker olmutur.

(IV. 708)

Morololu bak. Menmed Paa

Muabbir bak. Hasan Efendi; smail

Efendi

Muallim bak. Nâcî Efendi

Mualllmzâde bak. Ahmed Efendi;

Azerî brahim Efendi; Mahmud Efen-

di; Mehmed Paa; Muslihiddin Musta-

fa Efendi; emseddi Efendi

Muammer Mehmed Paa Erzurum-

lu kaymakam Rüdî Mehmed Paa'

mn olu olup 1227'de (1812) dodu.
Küçük yanda Enderun'a ve Nizami-

ye Ordusu'nun kurulu senelerinde

askerlie girdi. 1246 da (1830/01) ko-

laas, sonra binba:, 1251'de (1835/

36) miralay ve 1252'de (1836/37)

Dâr-t ûra azas olup 1258'de (1842)

Girit'e memur oldu. 1259'da (1843)

mîdivâ, 1262'de (1846) ferik ve Ana-

dolu erkânndan oldu. Zilka'de 1263'

de (Ekim-Kasm 1847) Anadolu reis-i

erkân olup evval 1264'de (Eylül

1848) Dâr- ûra reisi, Zilka'de 1270'

de (Austos 1854) vezirlikle Vidin ve

Rebiyülâhr 1274'de (Kasm-Aralk

1857) Edirne valisi olup o sene Rece-

binde (ubat-Mart 1858) Edirne'de

hükümet kona yanmca azlolundu.

Muharrem 1276'da (Austos 1859) z-

mir ve Zilhiccesinde (Haziran-Tem-

muz 1860) am valisi olup Rebiyülâ-

hr 1277'de (Eklm-Kasm 1860) azle-

dildi. Receb 1278'de (Ocak 1862)

Meclis-i Vâlâ azas, Rebiyülâhir 1283'

de (Austos-Eylül 1866) Hicaz valisi

ve Cemaziyelevvel 1287'de (Austos

1870) Ankara valisi olup Zilka'de

1288 (Ocak 1872) sonlarnda azledil-

di. Zilhicce 1289'da (ubat 1873) û-
râ-y Devlet azas, 25 Safer 1290'da

(24 Nisan 1873) Muhacirin Komisyo-

nu reisi olup 29 Muharrem 1292'de (7

Mart 1875) vefat etmitir. Nefis ye-

meklere dükün, yumuak huylu,

hml, dindard. Olu Rüdî Mehmed
Bey(-^), amcasnn olu skender

Bey'dir(->). (IV. 503)

Muammerullah Efendi Müderris

olup Safer 1035'de (Kasm 1625) ve-

fat etti. Bir pîrdi. (IV. 503)

Muarrifzâde bak. Mehmed Efendi

Mubassrzâde öayfe. Mehmed Efendi

Mucutî bak. Ali Aa
Mucurlu bak. brahim Aa
Mudanyalzâde bak. emseddin
Mehmed Efendi; ihâbeddin Meh-

med Efendi

Mudanyalzâde I. Abdülhamid dev-

ri (1774-1789) eyhlerinden olup

1188'de (1774) Hüdâî Dergâh eyhi

olan Mudanyal eyh Ruen Mehmed
Efendi torunlardr ki, ulemâ ve eyh
oldular. Halen Hüdâî Dergâh eyhi
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ihâbeddin Efendi bunlardandr. Bu
aileden Ali Behic Bey (Ruen Efendi

olu ihâbeddin Efendi olu Abdul-

lah Efendi olu Necmeddin Efendi

olu) 1312'de (1894/95) vefat etmi-
tir. Torunu hariciye memurlarndan
Mehmed Alî Bey'dir. (IV. 706)

Mula Müftüsüzâde bak. Mehmed
Efendi

Muhammed (mam) mam Kasm
b. Muhammed b. Ali'nin oludur. Ye-

men mam olup 1054'de (1644) vefat

eyledi. (IV. l6l)

Muhammed (mam) mam sma-
il'in oludur. Yemen mam olup

1097'de (1686) vefat etti. (IV. 187)

Muhammed (erif) Berekât b. Ha-
san b. Aclan'm oludur. Babasnn ve-

fatnda 859'da (1455) Mekke emiri ol-

du. 903'de (1497/98) vefat etti. Öfke-

liydi. Olu erif Berekât'dr. (IV. 106)

Muhammed Bey (erif) Mekke
emiri erif Abdullah Paa'nm olu-
dur. Ula rütbesini hâizen Mekke'de
otururken 10 Cemaziyelevv^el 1311'

de (19 Kasm 1893) orada vefat eyle-

mitir. (IV. 307)

Muhammed Ca'fî Hamûde Paa'nm
oludur. Receb 1084'de (Ekim 1673)

Tunus beyi olup Zilhicce 109rde
(Ocak 1681) vefat etti. (IV. 184)

Muhammed Efendi (Hanbelîzâ-

de) brahim Halebî'nin oludur. Ha-
leb ulemâsnn en üstünü olup za-

manla reisül-müderrisn oldu. Tefsir,

hadis, kelâm, hikmet, hendese ve ri-

yaziyeden talebesine ders verirdi.

972'de (1564/65) vefat etti. Tefsir-i

Beyzâv kraat ederken ulemâ hazr
olurlard. Bu derece ilmine karlk
alçakgönüllü olup günlük alverie
kendi giderdi. Arapça iirleri akcdr.

Eserleri: eyh Atâullah- skende-
rî'nin kitab erhi, Muamma Risalesi,

Ferid ve'l-kurb adl tarihi, Dürrü'l-

Hubâ adl Haleb âlimleri tarihi,

Aruz-t Endülüsî erhi, Sadrü'-eria

ve Ferâizfc haiyeleri, Îddetü'l-Hesab

Umdetü 'UMuhasib, erhü 'l-Mkîe-

teyn ve Meshü 7 KUeîeyn, hendesede
Tezkire, hesabda RefVl-Hicab, top-

lam 60 adet kitap. (T^ 116)

Muhammed Efendi (erif) erif Avn
Efendi'nin oludur. 1243'de (1827/28)

Mekke emiri oldu. i:^47'de (1831/32)

azledilerek emaret kaymakam olup

1248'de (1832/33) halefi Abdülmutta-

lib Efendi Msr'n müdahalesiyle git-

meden azledilip bu zat yeniden tayin

edilmitir. Ramazan 1267'de (Temmuz
1851) ayrld. stanbul'a gelip Rebiyü-

lâhr 1272'de (Aralk 1855) üçüncü de-

fa Mekke emiri oldu= evval 1274'de

(Mays-Haziran 1858) vefat eylemitir.

yiliksever, tedbirli, güçlü ve dindard.

lk defa Mehmed Ali Paa'nm seçtii

emir olup ancak vef^.tma kadar do-
ruluk ve ballk yolundan ayrlmam
ve oullar dahi. bu essri geniletmeye

gayret etmilerdir. Birinci ve üçüncü

oullar Abdullah Paa ve Hüseyin Pa-

a Mekke emiri olmutu. kinci olu
erif Ali Paa'dr. Halen Mekke emiri

olan Avnürrefik Paa dahi dördüncü

oludur. Beinci olu Abdullah Paa
ûrâ-y Devlet azasndan olup torun-

larndan Hüseyin Bey b. Ali Paa ve

Ali Bey b. Abdullah Paa bâlâ ve Meh-
med Bey b. Abdullal Paa ve Nasr
Bey b. Ali Paa ûiâ e A^eli ricâlinden-

dir. (Vs. 294/95)

Muhammed Engüterî [Küterî]

ran'dan Bursa'ya ge.'ip orada adna
mensup yerde sakin oldu. I. Murad
devrinde (1361-1389) vefat eyledi.



Ermi saylanlardandr. Cezbe sahi-

biydi. (IV. 100)

Mhanned Kutbî Efendi (Kutb-

Mekke) Alâeddin Harkanî-i Kadi-

rî'nin oludur. 943'de (1536/37) is-

tanbul'a geldi. 965'de (1557/58) tek-

rar gelmitir ve fazileti görüldüün-

den I. Süleyman CKanunî) Mekke'de

yaptrd dört medreseden birini bu-

na tevcih buyurdu ve 70 akçe vazife

verip mevleviyet itibar olundu. 990'

da (1582) 80 yanda vefat eylemitir.

Daire-i ilmin kutbu, air, kerimdi.

Ulemâ ve erafla yazmalar vard,

Farsça iirleri de Acardr. Kütüb-i sitte-

yi içine alan 4 cilt Tabakat-t Hanefiy-

ye, el-Plâm bi a'lâmi BeytullahiV

Haram adl Mekke tarihi, el-Berku'l-

Yemanî fi'l-FethVÎ-Osmanî, Arap-

ça'da lûgaz ve muamma gibi eserleri

vardr. (IV. 123)

Muhanuned Pî- ran beylerinden

olup Paz beyiydi. 96l'de (1554) Os-

manl Devleti'ne balanp kalesini

teslim etti. Bu e;:efle ömrü son bul-

du. (IV. 114/15)

Muhanuned al (Kazvinî) Babas

tabipdi. Celâledcin Devvânî'nin a-

kirdi olup tpta (ja usta oldu. Mek-

ke'de yerleip mahareti dolaysyla

stanbul'a çarld. 928'de (1522) ve-

fat eyledi. Âlim, air, fâzl, tabip idi.

Eserleri: Sûre-i Feth'den aaya bir

Tefsiri, Kur'an sûrelerinin balantla-

r hakknda bir kitap, Tehâfüt, Aka-

id-i NesefiyevG Adudiyeve Mevâkfz
erhler, Hayatü'-Hayavârim Farsça

tercümesi, Isagoci ve Kâfiye'yc ve

Mûcefc birer erh, birkaç risale ve

Tezkire-i uarâcr. (IV. 109)

Muhanuned Tsnusî-i Magoî Tu-

nus'da dodu. stanbul'a gelerek

Mahmutpaa'da oturdu. Havasna al-

amadndan Msr'a gidip 924'de

(1518) vefat etti. mam afiî yaknn-

da medfundur. Mehur muhaddis

olup kraat-i aereye vâkft. (IV. 108)

Muharrem Aa Yeniçeri olup yük-

selerek turnacba oldu. 1107'de

(1695/96) kapcba olup ardndan

vefat eylemitir. Olu smail Aa'
dr(->). (IV. 99)

Muharrem Dede Mevlevi olup z-

mir'de sakin oldu. Sultan Abdülme-

cid devri (1839-1861) sonlarnda ve-

fat eyledi. airdir. (IV. 99)

Muharrem Efendi Kastamonuludur.

Müderris olup Zilhicce 964'de (Ekim

1557) Süleymaniye vaizi old. Cema-

ziyelevvel 983'de (Austos 1575) vefat

etti. lmin inceliklerine vâkft. (IV. 98)

Muharrem Efendi Sivasldr. Orada

Halveti eyhi olmutu. lOOO'de (1591/

92) vefat etti. Ermi saylanlardandr.

Olu Abdülmecid Efendi'dir. (IV. 98)

Muharrem Efendi Tokatldr. Mü-

derris ve Ankara müftüsü oldu. 1006'

da (1597/98) gitmeden vefat etti. Fâ-

zld. (IV. 99)

Muharrem Efendi Ayyalkla me-
hur olup bedestan kethüdas oldu.

Sonra müderris, Trablusam, Konya

ve Tire mollas oldu. Tire'de Cemazi-

yelâhir 1028'de (Mays-Haziran I6l9)

vefat etti. Güzel ahlâk sahibi olmu-

tu, (IV. 99)

Muharrem Efendi Bafraldr. 1019'

da (I6IO) Bosna, Kbrs, Bagdad, Ha-

leb mollas olup 1028'de (l6l9) vefat

etti. Âlimdir. Olu Muharremzâde

Ahmed Efendi'dir(-^). (IV. 99)

Muharrem Efendi Müderris olup

Rebiyülevvel 1066'da (Ocak 1656)

vefat etti. (IV. 99)
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Muharrem Efendi Müderris olup

1237'de (1821/22) vefat etti. Câmîye
haiye yazmtr. (IV. 99)

Muharrem Efendi Elbistanhdr. Sü-

leymaniye eyhi ve dersiam olup 120

yanda 18 Rebiyülevvel 1312'de (19

Eylül 1894) vefat etmitir. (IV. 99)

Muharrem Efendi (Seyyid Ca'fer

damad) Karahisarl kadlardan u-
hudî Mustafa Efendi oludur. Müder-
ris, molla ve Medine mollas oldu.

Muharrem lllO'da (Temmuz 1698)

vefat etmitir. Âlimdir. (IV. 99)

Muharrem Paa Sokollu Mehmed
Paa'nm adamdr. Maliyeden yetiip

Temevar defterdar ve sonra kk-
sân defterdar oldu. Sonra Göle bey-

lerbeyi olup II. Selim devri (1566-

1574) sonlarnda vefat eyledi. Hu-
kukperverdi. Olu Ahmed Efendi'

dir(-*). (IV. 98)

Muharrem Paa Köprülü Mehmed
Paa'nm kethüdas olup Cemaziyelev-

vel 1075'de (Kasm-Aralk 1664) yeni-

çeri aas oldu. Sonra vezirlikle Ana-

dolu valisi olup Cemaziyelevvel 1076'

da (Kasm 1665) vefat etti. (IV. 99)

Muharrem Paa Bosnaldr. Beyler-

den olup 1076'da (1665/66) Bosna
valisi oldu. O sene azledilip sonra ve-

fat eylemitir. (IV. 99)

Muharremzâde bak. Ahmed Efendi;

Sâlih Mehmed Emin Efendi

Muhassl bak. Abdullah Paa; Hasan
Paa; Osman Paa

Muhasslzâde bak. Ömer Efendi

Muhaî bak. Sinaneddin Yusuf
Efendi; ihâbeddin Ahmed

Muhaî Sinanzâde bak. Abdülhay
Efendi; Ahmed Efendi; Mahmud
Efendi

Muhib Abdurrahmaii Efendi Di-

van kaleminden yükselerek beylikçi

kesedan ve 1205'de (1790/91) mükâ-
leme kâtibi refiki oldu. Sonra beylikçi

olup 1220'de (1805) nianc pâyesiyle

Paris sefiri oldu. 1227'de (1812) dö-

nüp 7 evval 1227'de (14 Ekim 1812)

defter emini oldu. Azilden sonra se-

nelerce bota kalp 1235'de (1819/20)

Tab'hane-i Amire nâzn olmu ve 19

Zilka'de 1236'da (18 austos 1821)

vefat edip Bahariye'ye Cefnedilmitir.

Kâtip, münî, siyasete vâkft. Sefâret-

namdsi vardr. Halet Efendiyle arala-

rnda nefret vard. Kz: aire Safvet

Nesibe Hanm'dr. (IV. Ç8)

Muhib Efendi (Damadzâde) Mü-
derris olup 1183'de (1"69) vefat et-

mitir. (IV. 97)

Muhib Mehmed Efendi (Kara Be-

kirzâde) Kâmil Mehmed Efendi'

nin(-*) oludur. Müderris olup 7 Zil-

ka'de 1206'da (27 Haziran 1792) vefat

etti. (IV. 97; IV. 6S)

Muhib Mustafa Efendi Diyarbekirli-

dir. 1257'de (1841) stanbul'a geldi. Sul-

tan Abdülmecid devri (1839-1861)

sonlarmda vefat eyledi. airdir, (IV. 98)

Muhibbi Mehmed Çelebi Nigdeli-

dir. Kad olup I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) sonlama yetimi-
tir. airdir. (IV. 117)

Muhibzâde bak. FeyzuUah Efendi

Muhiti Efendi Rodosludur. Ulemâ-

dan olup Lala Mustafa Paa'nm ser-

dârlgmda ordu kads dahi olmutu.

1008'de (1599/1600) ^^efat eyledi.

'Tuhfe" bahrinde bir telifi vardr. (IV.

348)

Muhlis Ahmed Efendi Kaddr. 1144'

de (1731/32) vefat etti. airdir. (IV.

352)



Muhlis Ahmed Efendi (Muytabzâ-

de) Sadrazam kitapçs olup müderris,

Rebiyüievvel 1273'de (Kasm 1856)

Mara mollas, 1276'd^ (1859/ 60) z-

mir payesi ve 1286'da C1869/70) Msr
mollas, sonra Mekke payesi olup

1297'de (1880) vefat etti. (IV. 352)

Miihlls Ahmed Paa Mekteb-i Har-

biye'den yetiip liva, ferik olmu ve

elli sene kadar hizmetle Tensikat-

Askeriye Meclisi'ne aza olup 6 a'bân

1315'de (31 Aralk 1897) vefat ederek

Maçka kabristanna Nur Dede kabri-

ne defnedildi. Sadk ve doru idi. (IV.

868)

Muhlis Çelebi Hoca Ca'fer Efendi'

nin oludur. I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) sonlarnda vefat

eyledi. airdir. (IV. 352)

Muhlis Efendi (Haiiirîzâde) Ayn-

tabldr. Hasirîzâde Mustafa Efen-

di'nin oludur. Halebde kâtipti. Sul-

tan Abdülmecid devri (1839-1861)

sonlarna yetimitir. airdi. (IV. 352)

Muhlis Es'ad Paa Babas Anboz-
ludur. Sakz'a göçmütü. Halil Rifat

Paa'ya divan kâtibi clup defter emi-

ni Arif Efendi'ye damad oldu. Sonra

vilâyet defterdar olup Cemaziyelâhir

1277'de (Aralk 1860) Filibe mutasar-

rf, Muharrem 1280'de (Haziran-

Temmuz 1863) rüsumat reisi, 1281'de

(1864/65) bâlâ ile rüsumat emini ve

19 Cemaziyelewel 1282'de (10 Ekim

1865) vezirlikle Suriye valisi olup Sa-

fer 1283'de (Haziran-Temmuz 1866)

azlolundu. Safer 1284 'de (Haziran

1867) Trabzon valisi ve Receb 1288'

de (Eylül-Ekim 1871) azledilip Mu-

harrem 1289'da (Mart 1872) Edirne

valisi, Cemaziyele\^e: 1289'da (Tem-

muz 1872) sparta ^alisi ve birkaç

günde tekrar Edirne ^ralisi olup Safer

1290'da (Nisan 1873) azledildi. Safer

1292'de (Mart 1875) Haleb valisi olup

Ramazan 1293'de (Eylül 1876) azlo-

lundu. 3 Ramazan, 1293'de (22 Eylül

1876) vefat ederek Eyüp'e defnedildi.

Muhasip, kâtip, cömert, zevkine

mecburdu. Olu Mukbil Bey'dir. (IV.

352/53)

Muhlis Halil Bey (Koca Halil Bey-

zade) Morali Abd Bey'in olu olup

kapcba oldu. 1171 'de (1757/58)

vefat etti. airdir. (IV. 352)

Muhlis Mehmed Paa Dastanldr.

Rusya mekteb-i harbiyesinden yetiip

miralay rütbesini elde etmi ve Os-

manl Devleti'ne snarak Edirne D-
ragon Alay'na miralay, 1293'de (1876)

mirliva ve bir-iki sene geçince ferik

olmu ve 1877/78 Osmanl-Rus sava-

nda hizmeü takdir edilip savatan

sonra Cisrimustafapaa mevki ku-

mandan olarak güzel hizmet eyle-

mitir. 9 Ramazan 1313'de (23 ubat
1896) vefat eyledi. Ya 70'i geçmi,

cesur, gayretli, sâdk bir kumandan-

d. (IV. 307/08)

Muhlis Mehmed Paa (Defterdar-

2âde) Sar Ali Paa 'nin oludur. Ka-

lemden yetierek yeniçeri kâtibi oldu.

Cemaziyelâhir 1086'da (Eylül l675)

badefterdar olup Rebiyüievvel 1088'

de (Mays l677) azledildi. Yl sonun-

da tekrar yeniçeri kâtibi olup Cemazi-

yelevvel 1090'da (Haziran l679) ha-

seki sultana kethüda oldu. Muharrem

1099'da (Kasm l687) vezidikle kub-

beniîn oldu. 18 evval 1099^da (Aus-

tos 1688) felçli olarak vefat etü. Edir-

nekap'da medfundur. Âlim ve airdi.

Olu, Süleyman Bey'dir(->). (IV. 188)

Muhlis Mustafa Efendi Nevehirli-

dir. Msr kadlarndan iken 1186'da

(1772) vefat etti. airdir. (IV. 352)

1099



Muhlis Paa Baba lyas'n oludur.

700'de (1300/01) Selçuklu Devleti'

nin parçalanmasnda alt ay Konya'da

emir oldu. Âk P^a'nm babasdr.

(IV. 352)

Muhsin I erif Hasan b. Ebû Nümey'
in oludur. 1012'de (1603/04) Mekke
emiri olup 1020'de (l6ll) vefat eyle-

mitir. (IV. 99)

Muhsin n erif b. Hasan b. Hüseyin

b. Ebû Nümey'in oludur. llOO'de

(1688/89) Mekke emiri olup sonra

ayrld. erif Ahmed'in vefatnda

emaret kaymakamlna geçti, lâkin

az müddette ayrld. Sonra vefat eyle-

mitir. (IV. 99/100)

Muhsinm erif Hüseyin'in oludur.

llOrde (1689/90) Mekke emiri olup

1103'de (1691/92) ayrld. Sonra vefat

eyledi. (IV. 100)

1100 Muhsin Ahmed Efendi lm-i nü-

cûmda mahareti olduundan 1265 'de

(1849) müneccim-i sân oldu. O hiz-

mette vefat etmitir. (IV. 100)

Muhsin Hüseyin Efendi Zilhicce

1265'de (Ekim-Kasm 1849) vefat

ederek Eyüp 'e defnedilen Divan-

Hümâyûn halifelerinden Mustafa

Mes'ud Efendi'nin oludur. Evkaf na-

zrna kâtip olup 1251 'de (1835/36)

hâcegân rütbesiyle evkaf- hümâyûn
kesedar oldu. Zilhicce 1254 'de (u-
bat-Mart 1839) Meclis-i Vâlâ bakâti-

bi, 1255'de (1839) ûrâ-y Babâli ile

Meclis-i Vâlâ birleince kâtib-i sân,

Cemaziyelevvel 1256'da (Temmuz
1840) yine bakâtip, Zilka'de 1259'da

(Kasm-Aralk 1843) sadâret mektup-

çusu ve Rebiyülevvel 1268'de (ubat-

Mart 1847) Meclis-i Vâlâ azalgyla

hazine-i evrak müdürü olup 29 Rebi-

yülevvel 1269'da (10 Ocak 1853) ve-

fat etti. yi kâtipdi, (IV. 100)

Muhsin Mehmed Efendi Salih Vehbî

Efendi'nin olu olup 1238'de (1822/

23) dodu. Tahrirat ve mal kâtiplikle-

riyle taralarda gezip Sultan Abdüla-

ziz devrinde (1861-1876) vefat etti.

airdir. (IV. 100)

Muhsin Mehmed lEfendi (Râidzâ-

de) Müderris ve Kudüs mollas oldu,

1212'de (1797/98) vefat eyledi. Kes-

kindede'de medfur.dur. (IV. 100; L
351)

Muhsinzâde bak. Abdullah Paa;
Ahmed Bey (Hac); Ahme^ Efendi;

Mehmed Bey; Mehmed Paa; Tâhir

Mehmed Bey

Muhsinzâde Halebli tacir Muhsin
Çelebi oullarna elenir. îki asrdan

beri iki-üç ube olarak devam eyle-

mitir. çlerinden sadrazam ve kazas-

ker olan vardr. Bunlardan Muhsin-

zâde Abdullah Bey, reisülhattatîn

olup yal bir zattr. (IV. 705)

Muhtar Ahmed Bey Tersane-i Âmi-

re 'den yetierek kapudâne-i hümâyûn
olmutu. Azilden sonra 1258'de (1842)

vefat ederek Tersane ardna defnedil-

mistir. 29 Ramazan 1227'de (6 Ekim

1812) Sakz'da kapdan paa yannda
kapdan vekili olmutu. (IV. 349)

Muhtar Ahmed Bey (Molla Bey)

Koca Yusuf Paa'nm olu Mahmud
Bey'in oludur. Annesinin babas Ha-

c Selim Aazâde Nazif Efendi' dir. 4

Cemaziyelevvel 1222'de (10 Temmuz
1807) dodu. 1242de (1826/27) Di-

van- Hümâyûn kalemine girip 1246'

da (1830/31) Takim-i Vekayi mu-
sahhihi oldu. Cemaziyelevvel 1272'

de (Ocak 1856) Selanik mollas ve

Rebiyülevvel 1273'de (Kasm 1856)

Mekke payesi, Muharrem 1278' de

(Temmuz 186 i) stanbul payesi. ev-
val 1282'de (ubat-Mart 1866) stan-



bul kads ve ardndan Anadolu ka-

zaskeri ve azilden sonra 7 ay kadar

Meclis-i Tedkikat azas olup istifa ey-

ledi. 2 Receb 1288'de (17 Eylül 1871)

eyhülislâm olup evkaf- hümâyûn

idare ciheti nazrl eklendi. 4 Rama-

zan 1289'da (5 Kasm 1872) ayrld.

15 Rebiyülâhr 1295'de (18 Nisan

1878) ikinci defa eyhülislâm olup 9

Zilhicce 1295'de (4 Aralk 1878) ayrl-

d. 11 Safer 1300'de (22 Aralk 1882)

vefat eyledi. Celvetî tarikatinden ol-

duundan Üsküdar'da nadiye Tek-

kesi'ne defnedildi. Âlim, edip, air,

güzel konuur, nefis yemekler piir-

mede mahirdi. Oullar âmedî hule-

fasmdan Ali Hayd::r Bey ve küçüü
sudûrdan Hâim Bey'dir. (IV. 351)

Mthtar Ahmed Efendi Maliye me-

murlarndan olup müstear muavini

oldu. a'bân 1278'de (ubat 1862) ve-

fat etti. Üsküdar'da Ayrhkçeme-
si'nde medfundur. (IV. 350)

MxhtarAhmed Efendi Varidat oda-

snda yetierek mümeyyiz oldu. Safer

1268'de (Aralk 1351) mütemayizle

esham muhasebecisi, Rebiyülâhir

1269'da (Ocak 1853) tahsilat muhase-

becisi, Safer 1273'de (Ekim 1856) yi-

ne esham muhasebecisi ve Zilhicce

1275'de (Temmuz 1859) sergi ve tah-

silat muhasebecisi oldu. 1282'de

(1865/66) vefat etmitir. Karacaah-

met'e defnedildi. CV. 350)

MuhtarAhmed Efendi Hekim Bed-

reddin Efendi'nin oludur. Müderris,

molla, Mekke ve stanbul payesi olup

baz er'î hizmetlerde ve en sonra

Edirne nâibliginde bulunmutur. Ora-

dan Mekke kads tayin edilerek git-

mi ve a'bân 1306'da (Nisan 1889)

vefaU haberi alnmtr. Âlim ve güzel

ahlâk sahibiydi. (T/. 351)

Muhtar Ahmed Efendi (Mollack-

zâde) Sudûrdan îshak Efendi'nin bü-

yük oludur. Müderris, Zilhicce 1186'

da (Mart 1773) Selanik, Cemaziyelev-

vel 1200'de (Mart 1785) am, Muhar-

rem 1202'de (Ekim 1787) Mekke

mollas, Rebiyülevvel 1207'de (Ekim-

Kasm 1792) stanbul payesi, 1213'de

(1798/99) Anadolu payesi, 1215'de

(1800/01) Anadolu kazaskeri ve Re-

biyülâhir 1222'de (Haziran 1807) Ru-

meli kazaskeri oldu. Cemaziyele\^el

1223'de (Temmuz 1808) bir yere

gönderildi. Sonra serbest brakld ve

1226'da (1811) reisülulemâ olduu
halde vefat eyledi, Üsküdar'da Mis-

kinler'de medfundur. Olu Mehmed
Mes'ud Efendi, 1199'da (1785) vefat

edip yanma defnedildi. Bilgiliydi.

(IV. 348)

Muhtar Ahmed Efendi (Sadred-

dinzâde) Müderris olup 1199'da

(1785) vebadan vefat etti. Fndkl'da

medfundur. (IIL 321)

Muhtar Ahmed Efendi (Turucuzâ-

de) Ayasofya'da turucu olup 1245'de

(1829/30) vefat eden Tosyal brahim

Aann oludur. Müderris ve ehza-

delere muallim oldu. 5 Cemaziyelev-

vel 1282'de (26 Eylül 1865) Meclis-i

Vâlâ azas, Cemaziyelâhir, 1283'de

(Ekim 1866) Galata mollas. Ramazan

1283^de (Ocak 1867) Dâr- ûra müf-

tüsü ve Muharrem 1285'de (Mays

1868) Meclis-i Ahkâm- Adliye azas

olup Mekke ve stanbul payelerini al-

d. 5 Ramazan 1289'da (6 Kasm
1872) anszn eyhülislâm olup 25

Rebiyülâhir 1291'de (11 Haziran

1874) ayrld ve 15 Ramazan 1292'de

(15 Ekim 1875) vefat eyledi. Üskü-

dar'da medfundur. lmi ve fazl vard.

1288'de (1871) ve 1292'de (1875)
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Hayrullah Efendi ve Mehmed Sdkî
Efendi adnda iki olu vefat etmitir.

(IV. 350)

Muhtar Ahmed Paa (Ramazanzâ-
de) Mektûbî-i defterîden yetierek

1248'de (1832/33) büyük kale tezkire-

ciligiyle hâcegândan olup Ali Necib

Paa'ya mühürdar oldu. 1252'"de

(1836/37) âmedî halifelerinden olup

1255'de (1839) feshane müdürü, 1257"

de (1841) Meclis-i Vâlâ azas, Zilka'de

1258'de (Aralk 1842) serasker müste-

ar, Safer 1259'da (Mart 1843) Viyana

sefiri, Zilka'de 1260'da (Kasm 1844)

Dâr- ûra azas, 126rde (Austos
1845) tophane nâzn, 14 Zilhicce 1268'

de (29 Eylül 1852) bâlâ rütbesiyle ma-
liye nâzn, Muharrem 1270'de (Ekim

1853) Meclis-i Vâlâ azas, Cemaziye-

lewel 1270'de (ubat 1854) ikinci de-

J202 f^ tophane nâzn, l6 a'bân 1271'de

(4 Mays 1855) vezir rütbesiyle ikinci

defa maliye nâzn, Rebiyülâhr 1273'

de (Aralk 1856) hazine-i hassa nâzn,
Zilka'de 1276'de (Mays-Haziran 1860)

üçüncü defa maliye nâzn ve Cemazi-

yelâhir .1277'de (Aralk 1860-Ocak
1861) Mecâlis-i Âliye azas olup Mu-
harrem 1278'de (Temmuz 1861) azle-

dildi. 23 a'bân 1280'de (ubat 1864)

vefat etü. ffetli, doru, ileri görülüy-
dü. Olu âmedî hulefasmdan Vahid

Bey'dir, (IV. 349/50)

Muhtar Bey Dilâver Paa'nm olu-
dur. Mektûbî-i hariciyeden yetiip

güzel konuma yeteneinden dolay
1277 sonlarnda (186l ortalan) padi-

ahn dikkatini çekerek bahriye mira-

lay olmutur. 1282 sonlarnda (1866

balan) tersaneden ihraç olunarak Ra-

mazan 1288'de (Kasm-Aralk 1871)

ûlâ sânîsiyle Altnc Daire reisi, Cema-
ziyelevvel 1290'da (Temmuz 1873) û-

râ-y Devlet azas ve Receb 1293'de

(Austos 1876) Bs.hriye levazm daire-

si azas oldu. Zilhicce 1295'de (Aralk

1878) azledildi ve ardndan vefat etti.

Vukuflu, dil bilir ve bir aralk pek
gözdeydi. (IV. 351)

Muhtar Bey Tepedelenlizâde Selim

Paa'nm oludur. Mektûbî-i hariciye-

den yetiip kanaati seçmiti. Zilhicce

1312'de (Haziran 1895) vefat etti. (IV.

352)

Muhtar Efendi Kereste gümrükçüsü
olup bu senelerde (1860'lar) vefat ey-

ledi. Olu Behic Mehmed Bey'dir(-^).

(IV. 350)

Muhtar Efendi Mülkiye kaymakam-
larndan olup senelerce Ergani Made-
ni kaymakam olmutu. Bu senelerde

(1860'lar) vefat etti. Olu ûrâ-y
Devlet rnüdde-i umûmîsi Cemâl Bey'

dir. Mail Bey adnda ehremaneti
azasndan bir damad vard ki, vefat

etmitir. (IV. 350)

Muhtar Efendi Eski ehremini Hay-
dar Efendi 'nin akrabasmdandr. Mec-
lis-i Vâlâ kaleminden yetierek Sultan

Abdülmecid devrinde (1839-1861)

mâbeyn-i hümâ^^ln kâtibi olup bir

hayli seneler bu hizmette bulunmu-
tu. 1292'den (1873) sonra ayrlp Re-

biyülevvel 1309'da (Ekim 1891) vefat

eylemitir. ffetli, edip, doru idi. (IV.

351/52)

Muhtar Hâlid AJuned Efendi Is-

partal Hüseyin Eifendi'nin oludur.
Mahreç mollas ve mektûbî-i fet\^â

olup 1295 (1878) ylndan sonra vefat

etmitir. (IV, 350/51)

Muhtar Mehmed Bey Ricalden Nâ-

id Bey'in oludur. Mektûbî-i sadâret

kaleminden yetiip 1253'de (1837/

38) hâcegândan olarak 1254'de (1838)



babasnn mahlûlünden vüzerâ kap

kethüdas oldu. Ramazan 126l'de (Ey-

lül 1845) vekâleten ve a'bân 1262'de

(Austos 1846) asaleten günrük emi-

ni oldu. Rebiyülâhr 1265'de (Mart

1849) ûlâ e\^^eli ile Msr kap kethü-

das ve Cemaziyelâhir 1265'da (Ni-

san-Mays 1850) Meclis-i Vâlâ azas

olup Receb 1270'de (Nisan 1854) ka-

p kethüdâlgmdan azledilip e\^^âr

de (Mays) masarifat nâzn oldu. Zil-

hicce 1273'de (Austos 1837) ikinci

defa Msr kap kethüdas clup Safer

1274'de (Eylül-Ekim 1857) ± olarak

deâvî nâzn ve Muharrren- 1275 'de

(Austos 1858) ek olarak Âcile Sultan

kethüdas olup 1277'de (:860/ 61)

kethüdâhklan uhdesinde kalarak Mec-

lis-i Vâlâ azas oldu. Cemaziyelâhir

1279'da (Aralk 1862) vefat eyledi. Cö-

mert, kerim, tedbirli, bilgisi orta halliy-

di. Oullan Msr kap kethüdas Mah-

mud Bey ile Mustafa Bey'dir. (IV. 349)

Muhtar Mehmed Efendi i:âtip olup

Mekteb-i Tbbiye-i Askeriye bakâtibi

olmu ve 1306'da (1888/89) ûlâ ewe-

li rütbesini elde etmitir. 3 Ivluharrem

1310'da (28 Temmuz 1892) vefat etti.

(IV. 352)

Muhtar Mehmed Efendi (Sadred-

dinzâde) Müderris olup 1199'da

(1785) vefat etmitir. (IV. 348)

Muhtar Mustafa Efendi Kalemden

yetierek hâcegândan ve sonra âme-

dî halifelerinden olup 1236^da (1820/

21) haslar mukataacs, 1237'de

(1821/22) küçük kale tezkrecisi ola-

rak 15 Rebiyülev^'^el 1239^da (19 Ka-

sm 1823) vefat etti. Üsküdar'da Ayr-

lkçemesi'nde medfundur (IV. 348)

Muhtar Paa (Tepedelenlizâde)

Ali Paamm bü^âik oludur. 1210^da

(1795) mîrimîranlkia Ohri mutasarn-

f oldu. Rebiyülâhr 1211'de (Ekim

1796) azledildi. 1212'de (1797/98)

Anboz ve Karlili sanca mutasarr-

f oldu. 1217'de (1802/03) Trhala

mutasarrf olup Zilhicce 1221'de (u-

bat 1807) Inebaht ve nihayet Avlon-

ya mutasarrf oldu. 1236'da (1820/

21) babas gazaba uraynca bu da az-

lolundu. Cemaziyelâhir 1237'de (Mart

1822) katledildi. Kesik ba Silivrika-

pfya defnedildi. Olu Hüseyin Paa

ve Mahmud Bey'dir. (IV. 348/49)

Muhtar Paazade bak. Abdullah Paa

Muhtar Çelebi (Emir Hâimîzâ-

de) IIL Murad devri (1574-1595) air-

lerindendir. (IV. 348)

Muhtarî Efendi Babâli'den yetie-

rek tezkire-i ev^^^el oldu. 1098'de

(1687) idam edildi. (IV. 348)

Muhtar Mustafa Efendi Bursaldr.

Müderris, Bosna mollas oldu. 1083'

de (1672) vefat etti. Bilgili ve airdir.

(IV. 399)

Muhteliç bak. Ömer Efendi

Muhterem Efendi Takendlidir.

Hacdan sonra stanbul'a gelip 940^da

(1533/34) nakibüleraf oldu. 22 Safer

999'da (20 Aralk 1590) vefat eylemi-

tir. Ayasofya'da medfundur. Sahih

nesep se^^iddi. 30 bin dinar, snrsz

emlâk ve akar biriktirmiti. Emir a'

bân' hayrat yapmaya vasi eylediyse

de 1002'de (1593/94) Emir a'bân e-

hid olunca bunca mal mülk yok olup

gitti. (IV. 98)

Muhterem Efendi Manisa'da müftü

idi. 1085'de (l674) vefat etmitir. a-

irdir. (IV. 98)

Muhteem bak. Mehmed Efendi;

Rdvan Efendi

Muhyî Mustafa Efendi Vonaldr.

Müderris, Zilka'de 1266'da (Eylül
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1850) Trabzon mollas, evval 1274'

de (Ha2iran-Temmu2 1858) am ka-

ds ve 1278'de (1861/62) Mekke pa-

yesi olup sonra vefat eyledi. (V. 479)

Muhyîzâde bak. Es'ad Mehmed
Efendi; Eref Ali Efendi; Ferid bra-
him Efendi

Muhyîzâde Ulemâdan Mehmed
Efendi ve olu Sâdk Efendiye denir.

Fetva emini Muhyiddin Efendi oul-
larna da "Muhyîzâde" dendi. Oulla-
r kazaskerdirler. (IV. 705) •

Muhyiddin (Akbyk Sultan) ÎI.

Mehmed (Fâtih) devri (1451-1481)

eyhlerindendir. Bursa'da adna men-
sup mescidi yapt Daima ba açk ge-

zerdi. stanbul'un fethinde bulundu.
Zengindi. Bursa'da bir misafirhane

yapt: (IV. 339)

Muhyiddin (Haraçç) L Mehmed
1104 (Fâtih) devrinde (1451-1481) hazine-

dard. Bir mescid yapt. (IV. 339)

Muhyiddin Bey Mirza Said Paa'nm
oludur. ûrâ-y Devlet kaleminde ve
muavinliinde bulunmu ve 13 Ce-
maziyelâhir 1315'de (9 Kasm 1897)
vefat ederek surdmda babasnn ya-

nma defnedilmitir. Mükrim, iyi huy-
lu, âlim ve fâzld. Ya 50'yi aknd.
(IV. S6S)

Muhyiddin Çelebi (Köse) Manastr-
ldr, Merkez Efendi'nin müridi öldü.

stanbul'da Odaba Camii'nde vaiz

olup evi yaknnda hücreler ve ibadet

yerieri yapt ve zikirle megul oldu.

990'da (1582) vefat etti. Ermi saylan-

lardan ve mehur hattatlardand. 983'

de (1575/76) vaaz eyledii caminin

minaresine yldrm dütüünde 21 ka-

dn ve 4 masum ehid oldu. (IV. 346)

Muhyiddin Efendi am müftüsü
olarak Muharrem 996'da (Arahk
1587) vefat eyledi. (V. 346)

Muhyiddin Efendi Bursal eyh Hü-
sâmeddin Efendi'nir(-+) damad ve
halefidir. Onun yerine Bursa'daki

tekkeye eyh olup 1084'de (1673/74)

vefat etti. Ermi saylanlardandr. (IV.

347; II. 114)

Muhyiddin Efendi Bursal ve Halveti

eyhlerindendir. 19 Zilka'de 109rde
(11 Aralk 1680) vefat etti. Bursa'da

Üçkuzular'da bir cami ve tekke yapt.

130 yandayd. Müahede, Tevhid-

name, îbretnümâ adlarnda eserleri

vardr. (IV. 347)

Muhyiddin Efendi eyh Feyzullah

Efendi 'nin olu olup eyhlerdendir.

12l6'da (1801/02) vefat etti. Eyüp'de
medfundur. Ya 57 idi. (IV. 347)

Muhyiddin Efendi Müderris ve has-

sa tabibi olup Ramazan 1265'de (Tem-
muz-Austos 1849) Mara mollas ol-

du. Zilka'de 1266'da (Eylül 1850) z-
mir payesi ve Muharrem 1275 'de

(Austos 1858) Msr mollas olup
sonra vefat etmitir. ("V. 347)

Muhyiddin Efendi (Acemi) Molla

Güranî akirdidir. Saln müderrisi ve
Edirne kads olup 9i4'de (1508/09)

vefat etti. Ferâi2fc baz ta'likat, Sad-

rü'-erîa Risalesi bunundur. (IV.

341)

Muhyiddin Efendi (Dânb) Tekeli-

dir. Müderris, Rodos müftüsü oldu.

Rebiyülevvel 972'de (Ekim 1564) ve-

fat etti. Elbisesi kirli ise de fâzld. Su-

re-i En'am'daki "Ye/me lâyenfeu^'

âyetine bir risale yazd. (IV. 346)

Muhyiddin Efendi (Ehlice) Anado-
lu kadlarndan olup olu da bu se-

nelerde (15601ar) vefat etti. Oluna
"Ehlicezâde" denir(->). (IV. 346)

Muhyiddin Efendi (Hktnekçizâde)

Edirnelidir. Tahsilden sonra sûfiliâe



girdi, 981 'de (1573/74) Edime kads
Çivizâde, camide bunu Fusûs ile gö-

rünce imtihan etmi, sorularna ma-

kul cevaplar alm ve o aralk Msr'a

kad oldukda beraber Msr'a götür-

mütür. Orada Gülenîzâde Safvetî

Efendi'den el alp ona damad ve hali-

fe oldu. 10l4'de (1 505/06) vefat eyle-

di. Gülenî Zaviyesi'nde medfundur.

Âlim, arif, air, münî, lugazda tarz

sahibiydi. (IV. 346;

Muhyiddin Efendi (Esved) (Kara-

cin) Ayasofya hücrelerinden birinde

oturduundan gözden uzakt. 975'de

(1567/68) vefat ett:. Âbid, âlimdi. (IV.

346)

Muhyiddin Efendi (Fenarîzâde)

Ali Efendi'nin. oludur. Müderris,

Edirne kads, 928 de (1522) istanbul

kads, 929'da (1523) Anadolu kazas-

keri ve 930'da (1524) Rumeli kazas-

keri olup 944'de (1537/38) emekli

edildi. Sonra hacca gidip tefsir-i erif

okuttu. 949'da (1542/43) eyhülislâm

olup 952'de (1545) istifa eyledi. 26

Zilka'de 954'de (7 Ocak 1548) vefat

etti. Eyüp'de medfundur. Fakir dostu,

fâzl, zâhiddi. Alverite helâli tercih

eder, kul hakkna çok dikkat eder ve

hak söz söylerdi. Hacda azline sebep

Aya Paa'nn vefaUn temenni zm-

mmda Beyt-i erifin halkasna yap-
masdr ki, o gün paa vefat eylemi-

tir. air olup Divart vardr. Meiha-

tinde vazifesi elli akçe artnlmur.

Dereseki Mescidi ile Rumelihisa-

rfnda bir mescidi vardr. Sadrü'-e-

riaysi dair risaleler, Hidâye'ye dair

makaleler yazp Seyyid erifin Mif-

tâh\rv2L haiye yapt. (IV. 344)

Muhyiddin Efendi (Hatibzâde)

Hatib Kasm b. Ahmed b. Mehmed b.

Ebûbekir b. Emir ..\li'nin olu olup 27

a'bân 886'da (21 Ekim 1481) dodu.

ehzade Ahmed'e muallim oldu. I.

Selim (Yavuz) Ayasofya Medresesi'ni

yaptrnca ilk müderris oldu. 940'da

(1533/34) vefat etmitir. Namazn
bn Kemâl klmtr. Eyüp'e defnedil-

di. Âlim, fâzl, sâlih, dünyaya iltifat-

sz, fenn-i cifr, mûsikî, fünun- garibe

ve ulûm- riyaziyenin aksamn bilen,

tefsir, hadis ve tarihte üstad ve vaaz

ve zikirde mahirdir. Haftasnda îbn

Kemâl de vefat eyledi. Ravzatü'l-Ah-

yâf ve Seyyid erifin Ferâi:fine er-

hi, Sadrü'-eria ba tarafna haiye

ve dier konulara talikat vardr. (IV.

342/43)

Muhyiddin Efendi (Keçi) Boriulu

dur. eyh Yahya Efendi'nin oludur.

Müderris, Selanik, Bagdad, zmir ve

Eyüp mollas olup azledilmi^ olarak

1007'de (1598/99) vefat etti. Âlim ve

sâlihdi. (IV. 346)

Muhyiddin Efendi (Seyyid) (AH

Efendizâde) Köstendillidir. Ayd-

noglu Tekkesi eyhi olup 1174'de

(1760/61) vefat etti. (IV. 347)

Muhyiddin Efendi (Yarahca) Genç-

liinde kavga edince yaralanm ve bu

ad almtr. Müderris, sonra kad, son-

ra Edirne kads, sonra L Bâyezid'e

muallim ve sonra tekrar Edirne kads

olup azilden sonra emekli olup 900'de

(1494/95) vefat etti. Hâiye-i erh-i

Akaidi telif eylemitir. (IV. 340)

Muhyiddin Kasm Efendi (Aha-

veyn) Mehmed Efendi'nin oludur.

Müderris ve Sahn müderrisi olup

900'de (1494/95) Bursa^da vefat etti.

Zeyniye mezarlnda medfundur. s-

tanbul'da bir mescid ve mektebi var-

dr. Tecrid erhine haiyesi ve zn-

dklk ahkâmna dair risalesi vardr.

(IV. 340)
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Muhyiddin Mehmed Kutbeddin z-
nikî'nin olu ve Molla Fenarî'nin a-
kirdidir. Ulemâdan olup müftü ve ka-

d oldu. Sûfiye fakirleri elbisesiyle ge-

zerdi. Baz kitaplara haiyeler yazd.
885 'de (1480) vefat eyledi. (IV. 339)

Muhyiddin Mehmed (Dervi) H-
zr ah Efendi'nin(-^) oludur. Bur-

sa'da Sultaniye müderrisi olup 857'de

(1453) orada vefat eylemitir. Ermi
saylanlardan, zâhid ve âbiddi. (IV.

339; II. 277)

Muhyiddin Mehmed (Küpelizâ-

de) Müderris olup 867'de (1462/63)

kazasker oldu. 872'de (1467/68) azle-

dilip 874'de (1469/70) vefat eyledi.

Mehur âlimlerdendir. Damadlar,
Hoca Sinan Paa ve Kemâl Paazade
Süleyman Çelebi'dir. Torunu îbn Ke-

mâl'dir. (IV. 338/39)

1106 Muhyiddin Mehmed (Niksarî) îb-

rahim b. Hasan'm oludur. Molla Can
talebesinden olup Kastamonu'da vali

smail Bey buna bir medrese yaparak

300 cilt kitap vakfeyledi. Aklî, er'î ve

riyazi ilimlerde mahir olup stanbul'a

geldi. Vazife verilip Ayasofya ve Fâ-

tih'de ders okuttu. Zamann padiah
il Bâyezid dersinde hazr bulundu.

Ayasofya'da tefsiri bitirdiinde hüsn-i

hatime isteyince 901 'de (1495/96) ve-

fat etti. Sûre-i Duhân Tefsiri^ Akaid-i

Nesefiyye ve Kad Beyzâvîye haiye-

leri vardr. (IV. 340/41)

Muhyiddin Mehmed (Tablbâz)

Müderris, Sahn müderrisi oldu. 906'

da (1500/1501) vefat etti. akirdi çok-

tur, erh'i Tevâhyi yazd. (IV. 341)

Muhyiddin Mehmed Aa Yeniçeri

Oca'ndan yetiip kul kethüdas ol-

du. Rebiyülâhr 1236'da (Ocak 1821)

vefat etti. Söütlüçeme'de medfun-

dur, (IV. 283)

Muhyiddin Mehmed Bey II. Bâye-

zid'in kölesidir. Müderris oldu. Akl
hastalna yakalannca müderrislii

terk eyledi. Uzun süre sonra iyilee-

rek denizden Msr'^. giderken dü-
mana esir olduysa &d dostlar kurtar-

dlar. Dönüte müderris ve sonra am
kads oldu. Giderken 950'de (1543/

44) yolda vefat etti. Âlim, yumuak
huylu, riyazî ve aklî ilimlere vâkf, sû-

fileri severdi. Baz kitaplara ta'likat

yazd. (IV. 343/44)

Muhyiddin Mehmed Çelebi sa'nn
oludur. II. Mehmed'in (Fâtih) (hd

1451-1481) ekmekçibas olup Edir-

nekap'da yapt m^escidinde med-
fundur. Nevbahar Mescidi de bunun-

dur. (IV. 339)

Muhyiddin Mehmed Çelebi (Mer-

haba) Müderris, am kads olup

sonra Edirne kads oldu. Ayrlma ha-

berini alarak 950'de (1543/44) vefat

eyledi. Fâzl, muhakkik idi. Evlâdn-

dan biri Merhabazâde Abdullah Efen-

di'dir(->). (IV. 344)

Muhyiddin Mehmed Efendi Eref-

zâde'nin âkirdlerinden olup eyh ol-

du. 900'de (1494/95) vefat eylemitir.

(IV. 340)

Muhyiddin Mehmed Efendi ski-

liplidir. Zahirî, ve batmî ilimleri Ali

Kuçu ve Ali Tûsî ve eyh Muslihid-

din Kocavî ve brahim Kayserî'den

örendi. II. Bâyezde saltanata nail

olacan haber verdi ve "hünkâr ey-
hi" adn ald. Padiah zaviye yapp
hakknda fevkalâde hürmet ederdi.

Sonra skilip'e göçerek 920'de (1514)

vefat etti. Ebûssuûd "efendi ona cami

ve imaret yapt. Ali Kuçu'nun karde-

inin olu ve keramet sahibi olup

erh -i Varidat yazd. Hadis nakline

izinliydi. (IV. 341)



Mhyiddin Melmed Efendi Meh-

med Berdaî'nin oludur. Memleke-

tinde okuyup scanbul'a geldi. Mü-

derris ve I. Selim (Yavuz) saray ha-

demesine muallim oldu. Sonra Edir-

ne'de Üçerefeli Medresesi müderrisi

iken 928'de (1522) vefat etti. Müfes-

sir, muhaddis ve tarihçi olup muha-

zarat ve geçmiin menkbelerini bilir-

di. Farsçada benzersiz ve seri yazar

ve usta hattatd. Beyzâvîyc, Hâiye-i

Tecride ve TeMb'e haiye ve Adu-

deddin'in Kitâb~ Adâb'm erheyle-

di. (ÎV. 341)

Muhyîddîn Mehmed Efendi Ço-

ban Mustafa P£.a'nn(-*) oludur.

Müderris olup Bursa'da Sultan Med-

resesi müderrisi iken 941 'de (1534/

35) vefat etmitir. Yumuak huylu ve

ilme hevesli bir gençti. (IV. 372)

Muhyiddin Melmed Efendi Kara-

bagldr. ran'da okudu. Anadolu'ya

gelip müderris oldu ve 944'de (1537/

38) vefat etti. Dindar, alçakgönüllü

ve muhaddisti. Eserleri: Keaf, Bey-

zâvl Telvîh ve Hidâye'ye ta'likat,

Sadrü'-eridy^ haiyeler, Celâied-

din'in shâî-î 7acibii'l-Vücudun2.

erh ve muhazaata dair Câlibü's-sü-

rûr, (IV. 343)

Muhyiddin Memned Efendi Koca-

vîdir. Müderris ve ehzade Mustafa'

ya muallim oldu. 945'de (1538/39)

vefat etti. Kimseyi kötülemezdi. (IV.

343)

Muhyiddin Mehmed Efendi Bahâ-

eddin Efendi'nn oludur. Tahsilden

sonra skilibî müridi oldu. Müeyyezâ-

de'nin yerine eyh oldu. Zenbilli Al
Cemâlî'nin hastalnda eyhülislâm

kaymakam olup brahim Paa'ya

muarz olmutur. 951'de (1544) hac-

dan sonra dönerken Kayseri'de vefat

etti. Fkb-î Ekbefi erh etmitir. Olu
Lutfullah Efendi olup torunu sudûr-

dan Abdullah Efendi'dir. (IV. 344)

Muhyiddin Mehmed Efendi zmit-

lidir. II. Bâyezid'e hekimba oldu.

910'da (1504/05) vefat etti. Salih, fa-

kir ve mahir ve hazk idi. "Hekimzâ-

de" bunun oludur. Medine kads
olup 950'de (1543/44) vefat etti. Has-

talkl bir tipti. stanbul'da bir medre-

se yapü. (IV. 341)

Muhyiddin Mehmed Efendi Zen-

billi Ali Efendi'nn ogullanndandr.

Üç defa Sahn müderrisi ve iki defa

Edirne kads oldu. Azledilmi olarak

957'de (1550) vefat etti. Sâlihlerin dos-

tu ve yumuak huyluydu. stanbul'da

mülâzemet hücreleri vakfeyledi. Her

ilimde bilgisi olup ferâiz ve usûlde

mahirdi. Farsça ve Türkçe nazm var-

dr. Baz kelimat yazp Tarib-i Osma-

niyey^pti. (IV 345)

Muhyiddin Meimed Efendi Mu-
laldr. Vefaî Bedreddin'in olu olup

müderris, âlim, tarih ve menâkbda
bilgiliydi. 960'da (1553) vefat etti.

erb-i Hidâye ve Tecride haiyesi,

Ve'd-Dubâmn tefsiri Tenvirüd~Du~

bâve Ravzatü 'l-Ezbâr Sidnddi risale-

si vardr. (IV. 345)

Muhyiddin Mehmed Efendi Mü-

derris ve Konya kads olup 7 a'bân

1179'da (21 Ocak 1766) vefat etti.

Edirnekap'da medfundur. (IV. 347)

Muhyiddin Mehmed Efendi Hoca

Sa'dullah Efendi'nn oludur. Müder-

ris olup 1244'de (1828/29) vefat etti.

(IV. 347)

Muhyiddin Mehmed Efendi Nasu-

hî Dergâh eyhi emseddin Efendi'

nin oludur. Babasnn vefatnda kü-

çük olup tekke bir müddet vekâletle

idare olunmu ve sonra kendileri
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eyhlik postuna oturmutur. Çoun-
lukla münzevî olduu halde 60 sene-

yi akn eyhlikten sonra 28 Zilka'de

1315'de (20 Nisan 1898) vefat eyle-

mitir. Tekke'ye defnolundu. Yumu-
ak huylu, ermi saylanlardan bir zat

idi. (IV. 868)

Muhyiddn Mehmed Efendi Krm-
ldr. Msr kadlarndan olup babas

Seyyid Ahmed ruhuna Krm Mesci-

di'ni yapmtr. (IV. 123)

Muhyiddn Mehmed Efendi (Ar-

bunzâde) Kurrâ olup Arapça ilimleri

ve kraati eksiksiz örendi. Sesi Dâ-

vud- sân idi. Bâyezid ve Ayasofya

camilerine hatip oldu. 948 'de (1541/

42) vefat etmitir. (IV. 343)

Muhyiddn Mehmed Efendi (Ben-

lzâde) Es 'ad Efendi'nin oludur.

Müderris, molla, Mekke, stanbul pâ-

1108 yesi ve Evkaf- Hümâyûn Nezâreti

müstear muavini olup 23 evval

1305'de (3 Temmuz 1888) vefat etti.

lim sahibi ve asildi. (IV. 347)

Muhyiddn Mehmed Efendi (Bez-

cizâde) Konyaldr. Ezelîzâde'den el

ald. stanbul'a gelip Mehmed Aga
Zaviyesi'nde eyh ve vaiz oldu, 1020'

de (l6ll) vefat etti. Ermi saylanlar-

dan bir âlimdi. Yerine Sivasî Abdülme-

cid Efendi eyh oldu. 1049'da (1639/

40) vefatnda Abdülahad Nurî Efendi

eyh oldu ve bunun 1061 (l651) vefa-

tnda küçük olu Mustafa Efendi

eyhlie geçti. Rebiyülâhr 1102'de

(Ocak 1691) 56 yanda vefat etmitir.

Yerine Hüsnî Efendi, sonra Manevî

Mustafa Efendi eyh olup lll4'de

(1702/03) vefat etmitir. Yerine Ab-

durrahman Refî'â Efendi eyh olup

1132'de (1720) vefat etmitir. (L I6)

Muhyiddn Mehmed Efendi (Bo-

lulu Çelebi) Hac Halife Abdullah'n

mürididir. 906'da (1500/01) vefat ey-

ledi. (IV. 341)

Muhyiddn Mehmed Efendi (Bo-

lulu Çelebi) Hac Halife lâkapl eyh
Abdullah'n(->) mürididir. Onun ve-

fatndan sonra yerine geçti. 906'da

(1500/01) vefat ederek eyhinin ya-

nuna defnedildi. Ermi sanlanlardan-

dr. Yerine halifesi Safiyeddin Efen-

di(-^) geçti. (III. 362)

Muhyiddn Mehmed Efendi (Çivi-

2âde) Menteel :'lyas'n oludur.

Sahn müderrisi olup Msr kads ol-

mutur. 944'de (1337/38) Anadolu

kazaskeri oldu. 945^de (1538/39) ey-
hülislâm olup 949'ca (1542/43) azle-

dilerek hacca gitti. Dönüte Sahn mü-

derrisi oldu. 952'de (1545) Rumeli

kazaskeri oldu. 4 a'bân 954'de (19

Eylül 1547) vefat eyledi. Alçakgönül-

lü ve kibirsizdi. Baz kitaplara ta'likat

yazmtr. Fâzld. (IV. 344/45)

Muhyiddn Mehnred Efendi (Dün-

bekolu) Karasili brahim Efendi'

nin oludur. Müderris ve kad olup

iki defa hacca gitti ve Mekke'ye yer-

leti. Receb 969'da (Mart 1562) vefat

etti. Âlim ve nezihdi. (IV. 346)

Muhyiddn Mehmed Efendi (Ece-

zâde) Ya'kub Efendi'nin oludur. L

Selim (Yavuz) ile Trabzon'da bulun-

duundan onun isteiyle oraya kad
oldu. Sonra Selanik kads olup 930'

da (1532/33) vefat etti. (IV. 342)

Muhyiddn Mehred Efendi (Fe-

natîzâde) Ali Efendi b. Yusufun o-
ludur. 877'de (1472/73) dodu. Sahn

müderrisi olup I. Selim (Ya^njz) dev-

rinde Bursa ve sonra stanbul kads
oldu. 923'de (1517) Arabistan kazas-

keri, 924'de (1518) Bdirne kads, 925'

de (1519) Anadolu kazaskeri ve ayn



yl Rumeli kazaskeri oldu. 929 'da

(1523) vefat e eti. Bursa'da dedesi ya-

nna defnolundu. Mahlas "Gamî"dir.

air, fâzldr. Eserleri: Mevâktf2i erh,

Ferâiz-i Sirâciyeve Vikayeye, Metâ-

lib'e ve Tevâlî erhlerine haiyeler,

mikyasta bir :;isale, Celâleddin Dev-

vânî'nin îsbâM Vücûdun2i erh, Hi-

dâye ve Kitâb-t Siyefe risaleler,

Ed'iye'de bir lâtap ve birçok deiik
meseleleri bir araya getirerek Hadm
Ali Paa'ya verdii Kitâb- Tecride

haiyeler ve pek çok konular. Çukur-

çeme Camii'ni yapt. (IV. 342)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Ha-

c) Tarakhborludandr. Müderris ve

fetva emini oldu. Mevleviyet kabul

etmemi, nihayet reisli'l-müderrisn

olarak emekli olmutur. Receb 1190'

da- (Austos-Bylül 1776) vefat etti.

Edirnekap'da medfundur. Fâzl ve

airdir. Olu sudûrdan Es'ad Efendi'

dir. (IV. 347)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Ha-

tibzâde) Hatib Tâceddin brahim

Efendi'nin oludur. Babasyla Ali Tû-

sî A^e Hzr Bey'den ders gördü. îki

defa Sahn mü derrisi ve muallim-i pa-

diah! oldu. Hocazâde için "lmim,

hocanz olmaKtan andan bâlâdr" de-

mesi azline sebep oldu. 90rde (1493/

96) vefat etti. Ulemâdan fâzl bir olu
olup onu hacemesinin katieylemele-

ri üzülmesine sebep oldu. Çou eser-

lerini tamamlayamtr. Cihada dair

ve peygamberlere cebr isnat edenle-

rin küfrü hakknda risaleleri vardr.

Kardei brahim Tâceddin Efendi(-^),

olu Mehmed Efendi' dir(-^). (IV.

340)

Muhyiddin Mehmed Efendi (He-

vâî) Karamanhdr. Müderris, emekli

oldu. 921'de (1515) vefat etti. Tasnif

ile megul olduysa da müsveddede

kald. (IV. 341)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Ho-

cazâde) Dastanldr. Müderris olup

ehzadelere muallimlii sayesinde

mevleviyetten Anadolu payesine sü-

ratle yükseldi. evval 129rde (Kasm
1874) Rumeli payesi oldu. Rumeli ka-

zaskerliini de alarak reisülulemâ ol-

du. 19 Receb 1309'da (18 ubat 1892)

bir seneden fazla felçli olduu halde

vefat eyledi. (IV. 347/48)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Hü-

seynî) Ankaraldr. Müderris ve eh-
zade Mustafa'ya muallim olup 947'de

(1540/41) vefat etti. Zâhid, fâzl, âbid,

zekî idi. Daima tefsir okurdu. Kasa-

basnda bir mescid ve bir han yapt.

Olu emseddin Mehmed Efendi,

932'de (1526) doup 975'de (1567/

68) vefat etmitir ki, Hidâye ve Sad-

rü'-eridnn baz mevzularna risa-

leler ve ta'likat yazd. (IV. 343)

Muhyiddin Meimed Efendi (bn
Manisa) Molla Husrev âkirdlerin-

den olup Sahn müderrisi iken kazas-

ker oldu ve sonradan medreseye ge-

ri döndü. Sonra vezirlik ihsan buyu-

mldu. 886'da (1481) II. Bâyezid'in

tahta çknn ardndan tekrar Rume-

li kazaskeri oldu. Ramazan 888'de

(Ekim 1483) vefat eyledi. Kul Ca-

mii'ni yapm ve fâzl ise de eser yaz-

mamtr. (IV. 339)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Kâfi-

yeci) Bergamal Süleyman'n olu-

dur. 818'de (1415) dodu. Çok zekî

olup ülkeler gezip Irak'da ve am'da
okumutur. Örencileri çoalnca M-
sr'a gitti. Tartmalarda üstünlüünü

kabul ettirince ders ve fetva vermeye

mezun oldu ve "eyhülislâm" unvan-

n ald. 888'de (1483) vefat eyledi. M-
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sr hükümdar Eref, cenazesinde ha-

zr bulunmutur. Cömert ve mutekid

idi. Kavâid-i î'râh erhi, Kelimeteyn-i

ehâdet, Muhtasar Hadis, Muhtasar

Tefsir gibi eserlerinin çokluundan
kendisi de sayamazd. (IV. 339)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Kr-
tasîzâde) ran'dan gelip kad ve mü-
derris oldu. 934'de (1528) vefat etti.

Gece ve gündüz Kur'an-t Kerim ile

meguldü. (IV. 342)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Mi-

majrzâde) Müderris ve iki defa Haleb

kads oldu. Azledilmi olarak 934'de

(1528) vefat etti. lm-i heyette mahir-

dir. Olu Mustafa Efendi'dir. (IV. 342)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Rû-

enzâde) Mudanyalzâde emseddin
Mehmed Efendi'nn(-*) oludur.
1229'da (1814) vefat eyledi. (IV. 347;

1110 m. 168)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Saçh
Emir) (Emir Gîsûdar) Seyyid Ab-
dülevvel'in oludur ki, babas Tebriz

kadsdr. ÎI. Bâyezid devrinde ran'

dan göçerek müderris ve Siroz ve

baka yerlere kad oldu. Sonra Sahn

müderrisi, sonra Haleb ve am kads
oldu. 958'de (1551) stanbul kads
olarak 962'de (1555) emekli edildi.

963 'de (1556) vefat eylemitir. Fasih,

âlim, fâzl, üç dilde kâtipdi. Gîsûlar

(omuzuna dökülen saçlar) olduun-
dan bu ad ald. Bir er'î meselede

Ebûssuûd Efendi'ye kar olarak bir

risale yazdysa da sözü etkili olmad.

Çünkü sadreyn, hasmna yardmc ol-

dular. Salkmsögüt'deki Aydmoglu
Tekkesi'nin bânîsidir. Oullar Saçl-

emirzâde Abdülevvel Efendi(->) ile

Abdülvehhâb Efendi'dir(->). (IV. 345)

Muhyiddin Mehmed Efendi (Sam-
sunîzâde) Samsunî Hasan Efendi'

nin(->) oludur. Alâeddin Arabi'nin

talebesi olup Sahn müderrisi ve son-

ra emekli oldu. Sonra Edirne kads
oldu. 919'da (1513) vefat etti. Cö-

mertti. erh -i Miftâh, erh-i Tecrid,

Hâiye-i Telvih eseneridir. Olu Ah-

med Efendi'dir(-^). (II. 118; IV. 341)

Muhyiddin Mehmed Hicrî Efendi

Karamam Mehmed Paa'nm kölesi

Hüsâmeddin'in oludur. Kad, sonra

Sahn müderrisi, am ve Bursa kads,

tekrar Sahn müderrisi, ikinci defa Bur-

sa, sonra Edirne ve stanbul kads ol-

du. 965'de (1557/58) vefat etmitir.

Kelâm ilmine, usûl, fürû, tarih ve mu-
hazarata vâkf ve airdi. (IV. 345/46)

Muhyiddia Mehmed Râidî Efendi

(Pîrî Paazade) Sadrazam PM Paa-
'nm oludur. Zenbi.li Ali Efendi'nin

torunuydu. Müderris ve Sahn müder-

risi, Edirne kads oldu. 941 'de (1534/

35) Edirne'de sarho yatnca yanarak

ölmütür. Dârülhadi5 Camii'nde med-

fundur. Ululuk ve vakar sahibiydi.

ehzade Mustafa'nn sünnet düü-
nünde 24 kii ile yaplan imtihan ka-

zanmtr. Babas hakknda vefatna

sebep oldu, denir. (F/. 343)

Muhyiddin Seydî Mehmed Efendi

(Kocavî) Babas ulemâdandr. Mü-
derris, brahim Paa ve Mustafa Pa-

a'nm medreselerine birinci müderris

olmutu. 921 'de (1515) stanbul kad-
s, 92

5
'de (1518) Anadolu kazaskeri

old^ stifa eylemekle 120 akçe ile

Sah müderrisi oldu. Bir sene geçin-

ce :

'' sr kads olups senesinde terk

eder. -; hacca gitti. Oradan stanbul'a

gelip ': ^0 akçe ile emekli oldu. 931'

de (1523) vefat eyedi. stanbul'da

eyhzâde Mescidi'nde medfundur.

Müfessir, muhaddis, fasih, beli olup

Arapça ins^^da mahirdir. Kara Seydî'



nin sorularna verdii cevaplar içe-

ren bir risale yazd. (IV. 342)

Muhyiddin emsî Ahmed Efendi

(Cenderecizâde) Hayreddin Paa'

nm neslinden olup bununla ovunur-

du, il Mehmed (Fâtih) nezdinde say-

gnl olup yük^.elerek Anadolu def-

terdar oldu. 89rde (1486) badefter-

dar olup 898'de :;i492/93) vefat eyle-

di. Süleymaniyç: Türbesi'nde med-

fundur. air, münîdir. Kâthane'de

Cendereci Çiftlii bunundur ki, oras

ve çayrlar padiahn ihsan olmutur.

(IV. 339/40)

Muhzrzâde bak. Zihnî Efendi

Muid Ahmed Efendi Anadoluludur.

Yusuf Efendi'nin olu olup müderris,

molla oldu. Receb 1045'de (Aralk

1635) stanbul 'cads olup Zilka'de

1046'da (Nisan l637) Anadolu kazas-

keri oldu, Muha:Tem 1048'de (Mays-

Haziran 1638) cie azledildi. Zilka'de

1049'da (Mart 1640) ikinci defa Ana-

dolu kazaskeri olup Cemaziyelevvel

1050'de (Austos-Eylül l640) Rumeli

kazaskeri olmutur. Rebiyülevvel

1054'de (Mays 1644) azledildi. Zil-

hicce 1055'de (Ocak-ubat 1646)

eyhülislâm oldu. Cemaziyelevvel

1057'de (Haziran 1647) vefat etti.

Yapt medreseye defnedildi. Fâzl-

d. Kardei Mustafa Efendi ve onun

olu Ahmed Efendi'dir. (IV. 504)

Mid Ahmed Efendi Hüseyin Efen-

di'nin oludur. 1058'de (1648) stan-

bul'da dodu. Müderris, Edirne ve

Mekke mollas olup hacdan önce

Medine yaknnda Ramazan 1137'de

(Mays-Haziran 1725) vefat etmitir.

Âlim ve hazrcevapd. (IV. 504)

Muid Dede Fâtih Camii vaizi olup

Cemaziyelâhir 1002'de (ubat-Mart

1594) vefat etmitir. (IV. 504)

Muid Efendi zmirlidir. Bursa'da Çe-

lebi Sultan Mehmed Camii eyhi ve

vaizi olup 8 Receb 1066'da (2 Mays

1656) vefat etti. Muhaddis ve müfes-

sirdir. Olu Mes'ud Efendi'ye(-+)

"Muidzâde" dendi. (IV. 504)

Muidî Çelebi Kalkandelenlidir. Zen-

biUi Ali Efendi'nin muidî olup müder-

ris iken L Süleyman (Kanunî) devrin-

de (1520-1566) vefat eyledi. Hamse'si

vardr. (IV. 503)

Muidî Mehmed Efendi (Saidzâde)

Mehmed Efendi'nin(->) oludur. Mü-

derris olup medreseden azledilmi

olarak 994'de (1586) vefat etmitir.

airdi. (IV. 122)

Muidzâde bak. Mes'ud Efendi

Muidzâde Hatibzâde'nin akirdi

olup müderris olmutur. II. Mehmed
(Fâtih) devri (1451-1481) sonlarnda

vefat eylemitir. Tecride haiyeler

yazmtr. (IV. 503)

Muin Çelebi stanbullu bir kaddr.

IIL Murad devri (1574-1595) sonlarn-

da vefat eylemitir. airdir. (IV. 504)

Muin Efendi Manastrldr. stan-

bul'a gelip sadâret mektûbî kalemine

girerek Farsça mütercimi oldu. Hâce-

gândan olup 1236'da (1820/21) vefat

eyledi. Topkap'da medfundur. air-

di. (IV. 505)

Muin Mehmed Efendi Kad olup

1063'de (1653) vefat etmitir. (ÎV. 166)

Muineddin Ahmed Bey Tahsin Ha-

san Bey'in(->) oludur. Mümtaz Efen-

di'ye damad olmutu. Müderris olup

15 Rebiyülâhr 1289'da (22 Haziran

1872) vefat etti. Babasnn yannda

defnedilmitir. (L 49/50)

Muineddin Eref Efendi (Mirza

Mahdum) Abdülbâkî Efendi'nin o-

n
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ludur. Babadan Seyyid erif, anneden

Kad Cihan ve Mr Gyaseddin torun-

lanndandr. Tebriz'de örenim görüp

il smail'e valilikten önce nedim ol-

du. 953'de (1546) Anadolu'ya gelip

afiî iken Hanefî oldu. Sonra ran'a

dönerek ad geçen ah olunca sad-

rul-ulemâ ve nakibüleraf oldu. ran-

llar ah ehid edince o tarihte emsî
Paa'mn olu Mahmud Paa ehrizor

valisi olduundan ailesiyle ona sn-
d. Sayg gösterilerek stanbul'a gön-

derildi. Caize ve medrese hsan olun-

du. 973'de (1565/66) hacca gitti. Son-

ra Diyarbekr, Badad, Trablusgarb,

Medine ve Mekke mollas olmutur.

Muharrem 993'de (Ocak 1585) naki-

büleraf oldu. Muharrem 994'de

(Ocak 1586) annesi vebadan vefat

edince Mekke'de defnedilmesini arzu

etmi ve Rumeli kazaskerlii pâyesiy-

le eyhülharemlik ilâvesiyle Mekke
mollas olmu ve annesinin cenazesi-

ni Medine'ye gönderip kzlarn Mek-

ke'de Seyyid Hasan'a nikahlam ve

nakibülerafl kaymakamlkla idare

eylemitir. 995 (1587) sonlarnda ve-

fat eyledi. Aklî ve naklî ilimlerde, f-

kh, riyaziye ve nücûmda mahir ve a-
irdi. (IV, 504/ 05)

Muinî Muhyiddin Çelebi Sokollu

Mehmed Paa'mn tezkirecisidir. Son-

ra reisülküttab olup IIL Murad devri

(1574-1595) ortalarnda vefat eyledi.

airdir, (IV. 346)

Muk'ad bak. Ahmed Efendi; Hzr
Dede

Mukfoil Mehmed Bey Sakzl Es'ad

Muhlis Paa'mn oludur. Tercüme
kaleminde, adliye memuriyetlerinde

ve vilâyet mektupçuluklarnda bulu-

narak ûlâ rütbesini hâiz oldu. 7 Re-

ceb 1312'de (4 Ocak 1895) anszn

vefat etmitir. Haydarpaa'da med-
fundur. (IV. 506)

Mukbil Suba I. Mehmed- (Çelebi)

devri (1413-1421) beylerinden olup

hizmette bulunarak ömrünü tamam-

lad. (IV. 506)

Mukim smail Efendi (San Nâib)

Üsküdarldr. Müderris olup Ramazan
1106'da (Nisan-Mays l695) vefat ey-

ledi. airdir. Diva7i\ ve manzum
hamsesi vardr. (I. 355) [Safâyî, Salim

ve Beli tezkireleri ile eyhi'nin aka-
yk zeylinde mahlas "Naim" olarak

geçmektedir.]

Mukim Mehmed Efendi Mukim
Mustafa Efendi'nin(->) oludur. Divan-

1 Hümâyûn kaleminde eskiyip muka-

beleci olarak 13 Safer 1305 'de (31

Ekim 1887) vefat etti. Üsküdar'da Mis-

kinler civarnda medfundur. (IV. 507)

Mukim Mehmed Efendi (Hocazâ-

de) Dervi Ali Efendi'nin(-^) oludur.

Küçükçekmece naibi iken 1121 'de

(1709/10) vefat etti. (IV. 507; III. 338)

Mukim Mustafa Efendi Dvan- Hü-

mâyûn kalemi seçkinlerinden oldu-

undan hâcegândan olup Divan-

Hümâyûn kesedar oldu. 27 Ramazan
1238'de (7 Haziran 1823) vefat etmi-

tir. Damad Mehmed Hurid Aa o-
lu Mukim Mehmed Efendi'dir(->).

(IV. 507)

Mukim^âde bak. Abdurrahman Efen-

di

Mumcuzâde bak. Mehmed Çelebi

Munis Dede Edirnelidir. Il45'de

(1732/33) vefat eyledi. Mevlevi fuka-

rasndan bir airdir. (IV. 527)

Munis Mustafa Efendi (Hac) Ka-

lemden yetiip hâcegândan oldu.

Kalyonlar defterdarlndan azledil-



mi olarak 1183'de (1769/70) vefat

eyledi. Aynlkçemesi'ne defnedildi.

(V. 527)

Murad Abdal Orhan Gazi devrinde

(I326-I36I) yaam ermilerdendi.

Bursa fethinde bulunmutur. (IV. 354)

Murad Bey Bosna valisi Gazi Husrev

Beyin kethüdas olup cesur bir zat

idi. Kilis ve Ösek beyi olup 960

(1553) tarihine doru vefat etmitir.

(IV. 354)

Murad Bey Bayndr meliklerinden

birinin oludur. C^smanh Devleti'ne

snd. 922'de (15l6) sûr- hümâyû-

na davet olunmutur. I. Süleyman

(Kanunî) devri (1520-1566) ortalarn-

da vefat eyledi. (IV. 354)

Mrad Bey Ebû'z-Zeheb Mehmed
Beyin kölesidir. 1183'de (1769/70)

Büyük Salih Bey'ir vefatnda zevcesi

Fatma'y nikâhlamUr. Efendisinin

vefatnda kölesi reis oldu. 4 Zilhicce

1215'de (18 Nisan 1801) Sahnaca'da

vefat etti. Yerine kölesi Tanburac

Osman Bey reis oldu. Haylice öhret

alp Msr fethedildiginde yararilk

göstermitir. (IV. 359)

Murad Bey îsfendiyar Bey'in olu-

dur. (IV. 354)

Murad Bey (Beyzade) Ramazan

Bey'in kaza ile vefatnda lllO'da

(1698/99) Tunus beyi oldu. Halil Bey

ile birleerek Cezâyirlilerie savata

galip gelemeyince lll4'de (1702/03)

idam edilmitir. (Iv^. 357)

Murad Çavu Yükselerek 1032

(1623) tarihlerinde gümrük emini ol-

du. 104l'de (1631/32) vefat etmitir.

(IV. 356)

Murad Çelebi Kalelerin yaplnda
kâtibi olup ehreoini'de Hasrc Mes-

cidi'ni yaptrd. II. Bâyezid devrinde

(1481-1512) vefat etmitir. (IV. 354)

Murad Çelebi Gelibolu'da Kilitbahir-

lidir. Nakka Ali Efendi'nln akirdi

olup srasyla Diyarbekir, sonra Haleb,

Irak ve Acem defterdar oldu. 965'de

(1557/58) Anadolu defterdar olarak

973'de (1565/66) badefterdar oldu ve

Kanunî Sultan Süleyman'n türbesini

yapp II. Selim devri (1566-1574) ba-

larnda azledildi. Sonra tevkiî olup

981'de (1573/74) vefat etü. Beytülmala

çalr ise de zevk ehliydi. (IV. 355)

Murad Day (Eski) 27 Receb 1047'

de (15 Aralk 1637) Tunus beyi olup

Rebiyülevvel 1050'de (Haziran-Tem-

muz 1640) azledilmi ve vefat etmi-

tir. (IV. 356)

Murad Efendi Maliyeden yetiip

ehremini, 1007'de (1598/99) Anado-

lu defterdar ve 1011 'de (1602/03)

Edirne defterdar olup sonra vefat ey-

ledi. (IV. 355)

Murad Efendi (Kara) 1052'de (1642)

Kayseri'de dodu. Müderris, Bursa

mollas, sonra Mekke ve stanbul pa-

yesi oldu. 27 Cemaziyelâhir 1122'de

(23 Austos 1710) vefat etti. Zevcesi,

nakibüleraf Ca'fer Efendi'nin kz Ru-

kiye Hanm 1169'da (1755/56) vefat

etti. Olu Muradzâde brahim Efendi,

1150'de (1737/38) vefat etti. Dieri

Osman Efendi de müderris olup bu

senelerde vefat etti. Damad Fevzî

Efendi' dir(-»). Torunu Seyyid Ahmed

Efendi'dir(->). Bunun olu Said Meh-

med Efendi' dir(->). Hepsi Üsküdar'da

medfundurlar. Torunlar Ahmed Efen-

di'nin olu Murad Efendi ile Mehmed

Emin Efendi ve Ali Efendi'dir. Ali

Efendi, 1159'da (1746) Mara mollas

oldu. Bunun olu Âbid Mehmed Efen-

di' dir(->). (IV. 358)

Murad Giray Han Selâmet Giray o-
lu Mübarek Giray'm oludur. Yeüm
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kalnca amcas Bahâdr Giray yetitir-

di, Mehmed Giray Han'a nureddin

olup Safer 1089'da (Nisan 1678) K-
rm ham oldu. Amcazadelerinden

Tohtam' kalgay ve AVer Saadet Gi-

ray' nureddin eyledi. e\^âl 1094'de

(Eylül-Ekim 1683) azlolunup Yanbo-

lu'ya gitti. Ramazan 1107'de (Nisan

1696) vefat etti. Ya 69 ve hanl 5

sene 10 aydr. lim ve marifetten na-

sipsiz, içki içer ve laubali olduun-
dan Tatarlar bunu dier hanlardan

fazla sevdiler. Cengiz yasalarna iti-

bar ederdi ve Hac Selim Giray'a bu

yasalara uymadndan dolay sitem

eylerdi. (IV. 357)

Murad Kapdan Alaca Mescid'in bâ-

nîsidir. Minaresini, Sâliha Sultan yeni-

den yaptrmtr. 1030'da (l621) vefat

etti. (IV. 356)

1114 Murad Mehmed Efendi Kemir'de

1055'de (1645) dodu. eyh Muham-
med Ma'sûm- Nakibendî müridi ol-

du. 1092'de (1681) stanbul'a gelip

birkaç defa haccetti. Sultanselim'de

bir evde otururdu. Halkn ilgisi fazla-

lamca Çorlulu Ali Paa hacca gitme-

sini tavsiye eyledi. Kapdan Paa gö-

türüp Âlâiye'de isteiyle brakt, son-

ra Bursa'ya geldi. 1129'da (1717) tek-

rar stanbul'a gelip 12 Rebyülâhir

1132'de (22 ubat 1720) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. Âlim bir zat

olup on binden fazla hadis-i erif ez-

berindeydi. Pek çok risalesi vardr.

Pîrda, eyh Ahmed Yekdest-i Mek-

kî'dir. Olu Mehmed Efendi ve toru-

nu Ali Efendi'dir. Halifesi, Bursal Ka-

rababazâde brahim Efendi, 1135'de

(1722/23) vefat etti ve Zeyniler'e def-

nedildi. Dier halifesi Attar- sânî

Mustafa Efendi, ll65^de (1752) Bur-

sa'da vefat etti. Vefatnda, halifesi Ali

Efendi olup ll47'de (1734/35) vefa-

tnda Srr Ali Efendi, ll69'da (1755/

56) torunu Ali Efendi, 1176'da (1762/

63) Kaleli Mehmed Efendi olup 1198'

de (1784) vefat etmitir. Ali Efendi me-

zunlarndan biri de Mahmud Efendi

olup Bursa'da Hazinedar Tekkesi ey-
hiydi. 1190'da (1776) vefat etti. Mevle-

vihanede medfundur. (IV. 357/58)

Murad Mehmed Efendi Gümrükçü
shak Aa'nn(-^) oludur. Müderris

olup 1177'de (1763^64) vefat ederek

babasnn yanna defnedildi. (IV 358;

I. 327)

Murad Mehmed jEfendi (Damad-
zâde) FeyzuUah Efendi'nin oludur.

1130'da (1718) dodu. Babas, eyhi

Murad Efendi'nin ismini koydu. 1145'

de (1732/33) müderris, ll60'da (1747)

Diyarbekr mollas, Rebyülâhir II68'

de (Ocak-ubat 1755) Edirne mollas

ve sonra Mekke ve Rebiyülev\^el 1175'

de (Ekim 1761) stanbul kads olup

Muharrem 1176'da (Austos 1762) az-

ledildi. Rebiyülevve^. 1180'de (Austos

1766) Anadolu kazaskeri olup 2 Reb-
yülâhir 1184'de (26 Temmuz 1770)

azledildi ve 2 ev\^âl 1187'de (17 Ara-

lk 1773) Rumeli kazaskeri oldu. Ce-

maziyelâhir 119rde (Mays 1777)

ikinci defa Rumeli kazaskeri olup re-

isülulemâ oldu. Az müddette dilinin

uzunluu ve görevd hareketinden

akamla yats arasnda Gelibolu'ya ve

oradan Medine kads olarak am'a
gönderilmi, am'a ulamasnn 6.

günü hastalanp Sâ4hiye'ye vardn-
dan 5 gün sonra vefat etti, Lâübâlî ta-

vrl ve vakarlyd. Sultanselim'de bir

tekke ve kütüphane yapmtr. Oul-
lar Hamid Efendi(-^) ile Akif Efen-

di'dir(->). Dier olu Tâhir Mehmed
Efendi atla koru çinemesinden 1189'



da (1775) sürülmü ve 2 ayda geri ge-

tirilmiti. 1198'de (1784) vefat etti.

Ogullarmdan Muhib Efendi 1183' de

(1769/70) vefat eyledi. Dördü de E-
rikap'da medfunduriar. Tâhir Efendi'

nin kz Hâcce Âsiye Hanm, 1228'de

(1813) vefat etti. îmamzâde Es'ad

Efendi eiydi. (IV. 358)

Murad Paa I. Sâyezid (Yldrm)

devri (1389-1402) beylerinden olup

Timur vak'asnda bulundu. Süleyman

Çelebi ile Edirne'ye dönüp orada ve-

fat etti. (IV. 354)

Murad Paa Bahriyeden yetiip kor-

sanlkla öhret almt. Sonra devlet

hizmetine girip Kzldeniz kapdan

olarak Basra'da oturdu. 962'de (1555)

Basra'dan Süvey denizine gelerek

memuriyetini iyi yapamaymca azle-

dildi. Sonra Mezistre beyi olup orada

vefat etti, (IV. 35^:0

Murad Paa Herseklidir. Cesur bey-

lerden olup 1039da (1629/30) Bosna

valisi oldu. 1042^de (1632/33) orada

vefat etti. Sâdk, tedbirliydi. (IV. 356)

Murad Paa Emdr Gûnezâde Yusuf

Paa'nn kethüdâsdr. Paasyla ran'

dan gelip snarak Trablusam bey-

lerbeyi oldu. 10-^4'de (1634/35) Yu-

suf Paa buna Revan hanln terke

sebep oldun diye kzarak ehid eyle-

di. (IV. 356)

Murad Paa anldr. Maliyeden ye-

tierek 1058'de (1648) küçük defter-

dar olup Sofu Mehmed Paa buna il-

tifatla paalk verdi. 1059'da (1649)

idam edilmitir. Cezalandrlmasnn

sebebi Kara Murad Paa'dr. (IV. 356)

Murad Paa De.yâ beylerinden olup

1060'da (1650) Cezayir beylerbeyi ol-

duktan sonra azille yine tersane bey-

lerinden oldu, Receb 1072'de (ubat-

Mart 1662) vefat ederek Kasmpaa'

da Sürurî Mescidi'ne defnedildi. (IV.

357)

Murad Paa Beylerden olup 1080'de

(1669/70) Kengr sancakbeyi oldu.

1084 (1673) ylndan sonra vefat etti.

(IV. 357)

Murad Paa Arnavut beylerinden

olup 1158'de (1745) Hersek sancak-

beyi olarak sonra vefat eyledi. (IV.

358)

Murad Paa (A'ver) Kürdistan dev-

irmelerinden olup sancakbeyi oldu.

Yemen'in yarsna vali olup sonra di-

er yansna da tayin edildi. 975'de

(1567/68) idam edildi. Kötü idaresi,

cezalandrlmasna sebep olmutur.

(IV. 354)

Murad Paa (Abdülcelilzâde) Mu
hanedanndan olup 1215'de (1800/

01) yurtluk suretiyle Mu mutasarrf

oldu. Receb 1222'de (Eylül 1807) ma-

denleri iletmek üzere Rumeli paye-

siyle Diyarbekir valisi olup Diyarbe-

kir'e vannm ardndan vefat eyle-

mitir. Kardei brahim Bey, 1244'de

(1828/29) ordudan maa tasarruf

edilip orada vefat etti. Olu Abdur-

rahman Paa'dr. (IV. 359)

Murad Paa (Has) Sarayda yetiip

beylerden oldu. 87rde (1466/67) Ru-

meli beylerbeyi ve sonra vezir oldu.

872'de (1467/68) Uzun Hasan har-

binde ehid olmutur. Genç ve ma-
rur olup tecrübesizdi. Aksaray'da ad-

na mensup büyük bir camii vardr.

Kethüdas Ahmed Çelebi, Cerrahpa-

a'da Ahmed Kethüda Mescidi'nin

bânîsidir. Vefatnda oraya defnedildi.

(IV. 354)

Murad Paa (Kara) I. Süleyman (Ka-

nunî) devrinde (1520-1566) sarayda
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aç olup çavulukla çkt. Kaderin

evkiyle beylerbeyi olup Bagdad ta-

raflarnda bulunup bu devir sonlarn-

da vefat etti. Kerbelâ'da çok hayrat

yapt. Cahil ise de ilerini idareye gü-

cü yeterdi. (IV. 354)

Murad Paa (Kara) Arnavutdur. Ye-

niçeri olup 1054'de (1644) kul kethü-

das, 1055'de (1645) sekbanba olup

azledildi. Receb 1058'de (Temmuz-
Austos l648) ocak iine karp o se-

nenin Zilhiccesinde (Aralk 1648-

Ocak 1649) yeniçeri aas, Cemaziye-

lev\^el 1059'da (Mays 1649) sadrazam

oldu. a'bân 1060'da (Austos 1650)

Budin valisi olup ewâl 1063'de (Ey-

lül 1653) azledilip Muharrem 1064'de

(Kasm-Aralk l653) kapdan- derya

oldu. Receb 1065'de (Mays l655)

ikinci defa sadrazam olup evv^âPde

1116 (Austos) istifa ederek am valisi ol-

du. 1066'da (1656) vefat etti. Hama'da
mamzâde Mehmed Paa'nm yaptr-d türbeye defnedildi ki, evvelce o

türbenin yapldn iittiinde "hnzr
(domuz) defnedeyim" demiü. Yeni-

çerilerin azmanlarndan ve nüfuzlula-

rndan olup hafiflii ve içkisi olmasa,

vakur olsayd, zaman uzard. Zira

heybet ve yüce himmet erbabndan
olup ykma hizmetten istidad fazlay-

d. Damad Gürcü Mustafa Paa ve

yeeniAa Mustafa Paa'dr. (IV. 356)

Murad Paa (Koca) Askeriyeden

yetiip cebeci, sonra Kefe ve Azuf

beylerbeyi oldu. 1103''de (1691/92)

vezirlik verilip 1105'de (1693/94) ye-

niçeri aas oldu. 1106'da (1694/95)

zmit sancagyla emekli olup sonra

Bozcaada muhafz oldu. lllO'da

(1698/99) dal ekyasyla muhare-

beye memur olup sonra Mentee mu-
tasarrf oldu. Ill6'da (1704/05) vefat

eyledi. Olu, ricalden Hüseyin Bey'

dir. (IV. 357)

Murad Paa (Köse) Yükselerek san-

cakbeyi ve sonra beylerbeyi olarak

Haleb beylerbeyi oldu. 1034'de (1624/

25) vezirlikle Diyarbekir valisi olup

1036'da (1626/27) idam edildi. Cesur

ve gayretiiydi. (IV. 356)

Murad Paa (Kuyucu) Hrvat asll-

dr. Maktul Mahmud Paa'ya kethüda

olup Msr beylerinden oldu. Sonra

beylerbeyilerden oluo ran savala-

rnda bulunarak esir oldu. Kurtulduk-

tan sonra Kbrs, Haleb, iki defa Ye-

men, Karahisar- arkî. 1004'de (1595/

96) Diyarbekir ve 10:_0'da (1601/02)

Anadolu ve sonra Rumeli beylerbeyi

oldu. a'bân 1015'de (Aralk 1606)

sadrazam olup Anadolu'da ekyay
tamamen yok etti. Hatta hasta iken

tahtrevan ile ekyay:, takip eylemi-

ür. Maktulleri kuyuy^ attndan bu
ismi almtr. 25 Cemaziyelevvel 1020'

de (5 Austos 1611^ Diyarbekir'de

vefat etti. Na' getirilip Vezneciler'de

türbesine defnedildi. Debbag Delisi

Baba Ahrden el almt. Ya 90' a-
kndr. Sâdk, doru ^^e cesurdu. Pa-

diah, "baba" diye hizmetinden dola-

y iltifat buyurmutur. Damad Kad-
zâde Ali Paa'dr. (IV. 355)

M^rad Paa (eytan) Devlet hizme-

tinde yükselerek bey olmu, Lahsa ve

Basra beylerbeyi olduktan sonra 960'

da (1553) ehrzor beylerbeyi olarak

sonra emekli edilmiti:;. 976'da (1568/

69) am beylerbeyi olup 977'de

(1569/70) vefat eyledi. am'da med-
fundur. Kararsz ve orta derecede bir

idareciydi. (IV. 355)

Murad Paazade hak. Hüseyin Bey

Murad Reis I. Süleyman (Kanunî)

devrinde (1520-1566^ deryada nâm



ald. Katif sanca verilmi ve azilden

sonra Pr Reis yerine Msr kapdan

olmutur. Basra'dan Msra gelirken

Portekizlilerle harp ederek maiyetin-

de bulunan Süleyman Reis ve Receb

Reis ehid olunCc. Basra^^a dönmü
ve orada \^efat etmitir. (IV. 355)

Murad Reis Eski korsanlardan oldu-

undan Cezayir'den bilhassa getirti-

lerek Mora sanca verilip bahriyede

çaltrld. 1018'de (l609) harpde faz-

lasyla yiitlik göstermitir. 1018'de

(1609) vefat eyledi. Rodos'da tekke-

sinde medfundu:;. Tekke ve camii

vardr. 80 yan aknd. (IV. 355/56)

Muradhanl bak. Ali Paa

Muradîzâde bak. Ebûssuûd Efendi

Muradzâde bak. Âbid Mehmed
Efendi; Ahmed Efendi (Seyyid); Ali

Efendi; Atâullah i^J:med Efendi; Emin

Efendi; Mehmed Efendi; Rzâ Meh-

med Efendi; Said Mehmed Efendi

Muradzâde Nakibendî eyhlerin-

den Mehmed Murad Efendi, olu

Mehmed Efendi ve torunu Ali Efen-

di'den oluan bir ailedir. Bir de IIL

Ahmed devri (1703-1730) âlimlerin-

den Kara Murad Efendi oullarna

denir ki, II. Mahmud devrine (1808-

1839) kadar gelmilerdir. Muradzâde

Murad Efendi bunlardandr. (IV. 706)

Murtaza Aa (Seyyid) (Kzlba)
Yeniçeridir. Yükselerek sekbanba

olup 1104'de (1692/93) azlolundu.

Rebi}njlewel 1115'de (Temmuz-Aus-

tos 1703) ikinci defa sekbanba iken

ehid oldu. (IV. 361)

Murtaza Efendi Edirnelidir. Müder-

ris, molla ve sonra Medine mollas ol-

du. 3 Cemaziyelev\'el 1105'de (31 Ara-

lk 1693) vefat etti. Fâzl olup ilm-i fü-

rûu çok iyi bilirdi. Mülteka'l-Ebher

erhi bunundur. Kardeinin olu
Mehmed Efendi, 27 Cemaziyelevvel

1118'de (6 Eylül 1706) vefat etti. (IV.

360)

Murtaza Efendi Kalemden yetiip

hâcegândan oldu. Sergi nâzn, 1159'

da (1746) Gelibolu Baruthanesi naz-

r ve sonra tophane nâzn olup ll67'

de (1754) vefat eyledi. Atik Ali Paa'

ya defnedildi. (IV. 361)

Murtaza Efendi Se^^id FeyzuUah

Efendi'nin oludur. Müderris, molla

oldu. 1115'de (1703) babasnn ey-

hülislâmlktan ayrlnda Bursa'ya

gönderildi. Il43'de (1730/31) dönü-

ünde Mekke ve sonra stanbul paye-

si oldu. 1153'de (1740) stanbul kad-

s olup ll54'de (1741) azledildi. ev-

val 1159'da (Ekim-Kasm 1746) Ana-

dolu payesi olup 1 Zilhicce ll60'da

(4 Aralk 1747) Anadolu kazaskeri ol-

du. Zilka'de ll6rde (Ekim-Kasm

1748) Rumeli payesi oldu. 18 Cemazi-

yelâhir ll63'de (25 Mays 1750) ey-

hülislâm oldu. 28 Rebiyülev^^el II68'

de (12 Ocak 1755) ayrld. Zilka'de

1171'de (Temmuz 1758) vefat etü.

Ebü E>yûb Ensârî Türbesi dnda an-

nesinin yanma defnedildi. Tavrlar

kimseye benzemezdi. Her hali latife-

den ibaret ve her hareketi düünce

sonucu olup hatta arpalktan bile

vazgeçmiti. Mutaassp ve dindard.

(IV. 361/62)

Murtaza Efendi Msr ulemâsndan

olup 1205'de (1790/91) vefat etti. Fâ-

zl olup yüz ciltten fazla eseri vardr.

Yalnz Kamus erhi Tâcü'UArûs 14

cilttir. (IV. 362)

Murtaza Efendi Haslar hâcesi Hac
Süleyman Efendimin oludur. Baba-

snn görevine tayin olunmutur. 21

Zilhicce 1231'de (12 Ekim I8I6) vefat
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etti. ehzâdeba'nda babasnn ya-

nnda defnolundu. (IV. 362)

Murtaza Efendi Yanyaldr. Dersiam

ve müderris olup 10 Cema2iyelev\^el

1298'de (10 Nisan 1881) vefat etti.

Edirnekaprda medfundur. (IV. 362)

Murtaza Efendi (Nazmîzâde) Bag-

dadl Seyyid Ali Efendi'nin olu olup

orada domutur. Sonra stanbul'a

gelip 1136'da (1723/24) vefat etti. Us-

ta airdir. Gülen-i Hulefâ^ Zeyl-i Si-

yer-i Nehî, Timumame^ Tercüme-i

Tarih -i Va554/'bunundur. (IV. 560)

Murtaza Efendi (Seyyid) Yeniehir-

lidir. Müderris, Kbrs müftüsü, Trab-

lusam mollas olup 998 'de (1590)

azledilmi olarak vefat etti. Edirneka-

prda medfundur. Çok sertti. (IV.

359/60)

Murtaza Efendi (Tatar) Krmldr.
1118 Müderris olup Ramazan lllO'da

(Mart 1699) vefat etü. (IV. 361)

Murtaza Efendi (Yekçem) (Hac)
Kalemden yetiip hâcegândan oldu.

Il46'da (1733/34) tophane nâzn, Ce-

maziyelâhir ll47'de (Kasm 1734) ter-

sane emini olup azilden sonra 1151'

de (1738/39) ikinci defa tersane emi-

ni, 1153 'de (1740) Anadolu muhase-

becisi ve Cemaziyelev^^el 1154'de

(Temmuz-Austos 1741) üçüncü defa

tersane emini olup senesinde azledil-

di. 1158'de (1745) cizye muhasebeci-

si ve e\^âl 11 59 'da (Ekim-Kasm
1746) ruznâme-i ev\^el olup l6 Rama-
zan ll60'da (21 Eylül 1747) vefat ey-

ledi. Nakibendî olup eyhi Ahmed
Yekdest-i Mekkî'dir. Mekke'de iken

baland. Kagarî Abdullah Efendi

Tekkesi'ni yapt. Oullaryla beraber

orada medfundur. (IV. 36 1)

Murtaza Paa Damad brahim Paa'
nm amcasmm olu olup o sayede

mirliva ve beylerbeyi payesini ald.

lOlO'da (1601/02) vefat eyledi. (IV.

360)

Murtaza Paa Enderun'dan yetie-

rek 1036'da (l626/'27) vezir rütbesiy-

le Budin ve 1039'ûa (1629/30) Özi ve

104l'de (1631/32; Diyarbekir valisi

oldu ve Aye Sultan'la nikahland. Yl
sonunda rikâb- hümâyûn kaymaka-

m olup 1045'de (1635/36) yine Bu-

din valisi ve sonra Revan muhafz ol-

du. 1045'de (1635/36) ReA^an'da yara-

lanarak vefat etti. Hasta mizaçl bir

zat idi. (IV. 360)

Murtaza Paa Ahska hanedanndan
olup 1026'da (161'7) Çldr beyi oldu.

Senelerce orada bulunarak nâm ve

an sahibi oldu. 1045'de (1635/36)

ran'a esir düüp bartan sonra kur-

tuldu. Sultan brahim devri (1640-

1648) sonlarnda vefat eylemitir. (IV.

360)

Murtaza Paa Salih Paa'nm kardei-

dir. Kardeinin sadâretinde büyük
mîrahûr olup 1057'de (1647) vezirlik-

le Budin ve sonra Bagdad valisi oldu.

Sene sonunda Badad'da dam edil-

mitir. (IV. 360)

Murtaza Paa Arnavut beylerinden

olup 1108'de (1696/97) Sente harbin-

de ehit oldu. (ÎV. 36I)

Murtaza Paa Beylerdendir. Kefe

beylerbeyi olup llll'de (1699/1700)

ayrld. evval 1115'de (ubat 1704)

Azak'da afes binasna memur olup

oraya gitti. Bir-iki tene sonra vefat et-

ti. (IV. 361)

Murtaza Paa smail Paa'nm men-
suplarndan oldug-indan sadâretinde,

Receb ll48'de (Easm-Aralk 1735)

ça\aba oldu. Onunla beraber azle-

dilip sonra mîrimîran oldu. 115rde



(1738/39) Trhala mutasarrf olup

1152'de (1739/40) ordu çarhacs ol-

du. Rebiyülâhr 1153''de (Temmuz

1740) Sivas valisi olup azilden sonra

Zilka'de 1153'de (Aralk 1745) Adana

ve Rebiyüle^^^el ll64'de (ubat 1751)

Mara beylerbeyi oldu. Vilayetleri

devrederek 1176'da (1762/63) Vulçit-

rin beylerbe/i olup sonra vefat etmi-

tir. (IV. 362)

Murtaza Paa (Nogay) Bey olup

sonra beylerbeyi payesi verildi. 1030'

da (1621) Lehistan muharebesinde

am beylerbeyi, oradan Mara valisi

ve 1035'de (1625/26) Haleb beyler-

beyi olup muharebelerde ehliyetini

gösterdi. Cemaziyelâhir 1043'de

(Aralk l63^) idam edildi. Dindar ve

ibilirdi, Abaza Paa harbinde ger-

çekten hizmette bulundu. (IV. 360)

Murta2a P^a (Telhisi) Müteferrika

olup lll4'de (1702/03) Köstendil mu-

tasarrf oldu. Sonra vilâyetieri devre-

derek 1125'le (1713) Van valisi olup

1126'da (1714) azledildi. Sonra yine o

taraflarda bulunarak Revan muhafz
iken ewâ;. 1137'de (Haziran-Tem-

muz 1725) ^"efat eylemitir. (IV. 36I)

Murtaza Paa (Zor) Çerkesdir. Mir-

liva ve sonra beylerbeyi payesi oldu.

1035'de (1625/26) Mara valisi olup

Abaza Mehmed Paa'ya esir olduysa

da salimen kurtuldu. 1036''da (1626/

27) Anadolu valisi oldu. 1040'da

(1630/31) ran harbinde ehit oldu.

Gayreüi, ce.^iur ve tedbirliydi. (IV. 360)

Mûsâ Çivici esnafndan olup Eyüp'

de Meyyit skelesi Mescidi'ni yapm-
tr. (IV. 521)

Mûsâ (San) Ni'me'l-ceyden olup s-

tanbul'un fethinden (1453) sonra

Takasap'da adna bir mescid yapt.

(IV. 521)

Mûsâ Aa Yeniçeridir. Yükselerek

kul kethüdas oldu. 1129'da (1717)

hastal azli sebebi oldu. Ardndan

vefat etmitir. (IV. 523)

MûsâAa Enderun'da seferli odasn-

da çera olunup câmeûyba olup

Receb 1212'de (Ocak 1798) vefat et-

mitir. Seyitahmetderesi'nde medfun-

dur. (IV. 524)

Mûsâ Aa Okçuba olup bir mescid

yapmtr. (IV. 521)

Mûsâ Aa (Hac) Silahor olarak

1238'de (1822/23) ulüfeciyân- yemin

aas, 1240'da (1824/25) mîrahûr-

sânî ve Zilhicce 124rde (Temmuz

1826) kapclar kethüdas olup azil-

den sonra hacca gitti. Bir aralk ba-
baki kulu olup 1250'de (1834/35)

Kayseri mutasarrf oldu. 1261 'de

(1845) Âdile Sultan'a kethüda olup

sonra surre emini oldu. 3 Cemaziye-

lewel 1271'de (22 Ocak 1855) vefat

etmitir. Bâyezid Mezarl'nda med-

fundur. (IV. 526)

MûsâAa (Hac) Sultan Abdülaziz'in

annesinin kahvecibas olup sonra

kapclar kethüdas olup 1292'de

(1875) surre emini olarak 1296'da

(1879) vefat etti. Yahya Efendi Türbe-

si'ne defnedildi. Servet sahibi olmu-

tu. Olu mâbeyn-i hümâyûn kâtipli-

inden yetime ma'zul valilerden Si-

vas valisi Hac Hasan Paa'dr. (IV.

526)

Mûsâ Aa (Krmîzâde) 1237'de

(1821/22) vefat eden kapan tüccarn-

dan Krml Hac smail Aga'nm olu-

dur. Kendisi yükselerek zahire anba-

n emini oldu. 10 Ramazan 1256'da (5

Kasm 1840) vefat edip Karacaah-

met'e defnolundu. Zenginlerden olup

oullar Mehmed zzet Bey ve Meh-
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med Kadrî Bey, Arif Paa'ya damad
olmutur. Mehmed Kadrî Bey 1 Zil-

hicce 1290'da (20 Ocak 1874) ve di-

er olu Hac Mehmed Arif (zzet ?)

Bey 21 Safer 1269'da (4 Arallc 1852)

vefat eylemilerdir. (IV. 525/26)

Mûsâ Baba Erbâb- keften olup

ll66'da (1753) Bursa'da vefat eyledi.

Emir Sultan yakmma defnedildi. (IV.

524)

Mûsâ Bey Karaman valisi Ali Bey'in

oludur. Kardei Mehmed Bey, 822'

de (1419) azledilince Konya beyi ol-

du. Birkaç sene iki karde çekitiler.

Mehmed Bey tekrar Konya valisi ol-

duysa da Mehmed Bey katledilince

bu gelip Konya beyi oldu. Ancak
Mehmed Bey'in oullar brahim Bey
ve sa Bey saltanat kapsna yüz sü-

rüp II. Murad'a damad olduklarnda

1120 valilik brahim Bey'e ihsan olunup

samimiyetsiz bulunan Mûsâ Bey azle-

dilmi ve o da Msr'a giderek ehli ol-

madn davranyla göstermitir.

(IV. 520)

Mûsâ Bey Msr beylerinden olup

Hâin Ahmed Paa'nm defedilinesi

için Osmanl Devleti tarafndan bu
sâda emir gönderilmitir. Ancak
Ahmed Paa 929^da (1523) hiyanet

hissiyle bunu ehid eyledi. (IV. 521)

Mûsâ Bey Enderun'dan yetiti. Niza-

miye Ordusu'nun kuruluunda as-

kerlik mesleine girip birinci binba
olmutur. 1242^de (1826/27) Kütah-

ya'da vefat etti. (IV. 525)

Mûsâ Bey Askerlikten yetierek Ara-

bistan piyade miralay iken 1264'de

(1848) vefat etmitir. (IV. 525)

Mûsâ Çavu Dergâh~ âlî çavularn-

dan olup brail'e Mihal Voyv^oda hü-

cum edince brâilli birkaç bin gazi ile

Tuna 'yi buz üzerinden geçerek bin

nefer düman katledip harbi kazan-m bir gazi olup bir mescidi vardr.

(IV. 521)

Mûsâ Çelebi Enderun'da yetierek IV.

Murad'm sevilen ve makbul nedimi ol-

mu bir edip zattr. 1041 'de (1631/32)

ehiden vefat eylemitir. (IV. 521)

Mûsâ Çelebizâde bak. Mehmed Paa

Mûsâ Dede Kardei emseddin De-

de'nin yerine 1196'da (1782) Galata

Mevlevîhanesi'ne eyh oldu. 1197 'de

(1783) eyhlii kaldrld. 24 Rebiyü-

levvel 1201'de (14 Ocak 1787) tekrar

eyh oldu. 1201'de (1787) azledildi.

Bu halde Kasmpaa'da bir evde otu-

rurken 1205 (1790/91) tarihine doru
vefat etmitir. (IV. 524)

Mûsâ Efendi Babali'den yetiip tez-

kireci, lOOO'de (1591/92) reisülküt-

tab, azilden sonra :-002'de (1593/94)

riyaset kaymakam, 1004 'de (1595/

96) yine asaleten reis ve 1005 'de

(1596/97) Eri seferinde nianc, az

müddette üçüncü cefa reis ve sonra-

dan defter emini, 1006'da (1597/98)

yine nianc ve 1008'de (1599/1600)

reisülküttab olup o sene vefat ederek

Üsküdar'a defnedildi. Müni ve çal-
kand. (IV. 521)

Mûsâ Efendi Tabip ücâeddin lyas

Efendi'nin oludur. Tabip iken Ana-

dolu pâyesiyle reis-: etbba oldu. Ara-

s çok geçmeden evval 1030'da

(Agustos-Eylül 1621) Anadolu kazas-

keri olup Receb lOSTde (Mays-Hazi-

ran l622) azledildi ve sürüldü. Rebi-

yülâhr 1056'da (Mays-Haziran 1646)

vefat eyledi. Usta tabipdi. (IV. 522)

Mûsâ Efendi Kastamonuludur. Mü-
derris ve tezkireci oldu. Sonra Kudüs
ve Msr mollas olup Receb 1060'da



(Temmuz 1650) vefat etti. tikad güç-

lüydü. (IV. 522)

Mûsâ Efendi (^ ^^ Ahmed Efen-

di'nin oludur. Müderris olup

ll42'de (1729/ 30) ^ efat etmitir. Ta-
köprülü'ye Miyele: yazd. (IV. 523)

Mûsâ Efendi (Celep) Enderun'dan

yetime olup müderris olmutur.

Sonra Kudüs mollas olup Cemazi-

yelâhir 1073'de (Ocak l663) vefat et-

ti. Fâzl bir pîrdi. Olu Abdülkerim

Efendi'dir(-^). (IV. 523)

Mûsâ Efendi (Hac) 1190'da (1776)

vefat eden eyh Hüseyin Efendi'nin

oludur. Kalemden yetiip hâcegân-

dan ve ricalden oldu. 1200'de (1786)

çavular kâtibi olarak 1201'de (1786/

87) vefat eyledi. Haydarpaa'ya def-

nedildi. (IV. 524)

Mûsâ Efendi (îlnîzâde) Kudüslü-

dür. Kudüs'de mahkeme kâtibi olup

Rebiyülâhr 1229'da (Mart-Nisan

1814) Kudüs mollas oldu. O senenin

a'bânmda (Temmuz-Austos) azl ve

sürgün edildi. Sonra Medine mollas

olup 10 Muharrem 124l'de (25 Aus-
tos 1825) Kean'a sürüldü. Az vakitte

braklp 1242'de (1826/27) stanbul

payesi ve 1244'de (1828/29) stanbul

kads olup 1246'da (1830/31) azle-

dildi. evval 1247'ce (Mart 1832) Hü-

seyin Paa Ordusu'na kad olup 1248'

de (1832/33) vefat etmitir. Âlim, fâ-

zldr. Olu Hâmid Ahmed Efendi'

dir("^). (IV. 525)

Mûsâ Efendi (Kzl) Kastamonulu-

dur. Müderris, molla, sonra Medine

mollas oldu. Arpalkta adamlarnn

zulmü ikâyet edilince Sakz'a sürül-

dü. Brakldktan sonra 1102'de (1690/

91) Mekke payesi ve 1105'de (1693/

94) stanbul payesi oldu. 7 Cemaziye-

levvel 1119'da (6 Austos 1707) vefat

etti. Salih bir pîrdi. Olu Mahmud
Efendi'dir(-»). Torunu müneccimba
Mûsâzâde Abdullah Efendi'dir. (IV.

523)

Mûsâ Efendi (Salbazâde) Ahmed
Efendi'nin(->) torunu, Feyzullah Efen-

di'nin("+) oludur. Yeniehir'de do-
du. Müderris iken ll64'de (1750/51)

vefat eyledi. Üsküdar'da medfundur.

(I- 229)

Mûsâ Efendi (Salbazâde) Yenie-

hirlidir. Müderris olup ll64'de (1751)

vefat etti. Miskinler'de medfundur.

(IV. 524)

Mûsâ Efendi (Tezkireci) Müderris

ve Ebû Said Efendi'ye tezkireci ol-

mutur. Sonra Yeniehr-i Fenâr mol-

las olup Safer 1059'da (ubat-Mart

1649) vefat etmitir. (IV. 522)

Mûsâ Hlûsî Paa Selâniklidir. Top-

hanede yeüerek liva ve ferik oldu.

Zilhicce 1264'de (Kasm 1848) Top-

hane Meclisi reisi olup Krm mesele-

sinde Silistre muhafz oldu. Orada

yiitlik gösterdi. 1271'de (1854/55)

muhasarada abdest alrken bir mer-

minin isabetiyle ehid olmutur. Ve-

fatndan üç gün önce vezir rütbesi ih-

san haberini aldkda "rütbe-i ehâde-

ti arzu eylerim" demitir. Sâdk, do-
ru idi. Oullar ferik Hüseyin Paa ve

müteveffa Hasan Bey ve Halil Bey'

dir. (IV. 526)

Mûsâ Kâzm Efendi Büyük eyhler

katarnda bulunarak Sultan Ahmed
Camii kürsü eyhi olmutu. Münzevî

bir halde iken 28 Cemaziyelâhir

1308'de (8 ubat 1891) vefat eyledi.

Âlim, âbiddi. (IV. 526/27)

Mûsâ Kâzm Paa Askerlikten yetie-

rek 5. Ordu mirlivalarndan iken 1306'

da (1888/89) vefat etmitir. (IV. 526)
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Mûsâ Kelim Efendi (Seyyid) Atik

Ali Paa Zaviyesi eyîi olup ll4l'de

(1728/29) vefat etmitir. (IV. 523)

Mûsâ Mehmed Aa Cezayirlidir.

Yükselerek bostancba, Safer 1058'

de (Mart 1648) yeniçeri aas olup o

senenin Rebiyülâhirinde (Mays) az-

ledilmitir. Sonra vefat etmitir. (IV.

522)

Mûsâ Paa Yeniçeri Oca'ndan yeti-

ip 104rde (1631/32) sekbanba ve

1042'de (1632/33) Van beylerbeyi ol-

du. Ayrldktan sonra vefat eylemitir.

(IV. 521)

Mûsâ Paa Bosnaldr. Enderun'da

yetiip silahdar- ehriyârî oldu. 1043'

de (1633/34) Msr valisi olup 1044'de

(1634/35) kubbe veziri ve 1045'de

(1635/36) rikâb- hümâyûn kaymaka-

m oldu. 1046'da (1636/37) Budin va-

lisi olup 1048'de (1637/38) azledildi.

1049'da (1639/40) yine Budin valisi

oldu. Muharrem 1054'de (Mart 1644)

azledilip sonradan Silistre valisi oldu.

1055 'de (1645) kapdan- derya olup

o sene Agnboz'da ehid oldu. Cena-

zesi Üsküdar'a getirilip defnedildi.

Dinâar, edepli, etine dolgun olup ha-

yr eserleri vardr. (IV. 521/22)

Mûsâ Paa am kolcularndan olup

Ebû Vukuf Ahmed Aga'ya intisapla

1170'de (1756/57) mîrimîranlkla çer-

de babuu ve Sayda valisi oldu. Safer

1171 'de (Ekim-Kasm 1757) urban har-

binde yaralanarak vefat etti. (IV. 524)

Mûsâ Paa Topal Osman Paa'nm
kznn oludur. Babas \âizerâ kap-

snda divan kâtibi olup kendisi Yeni-

ehr-i Fenar'da domu ve orann ile-

ri gelenlerinden olup kapcbalk
verilmi, baz hizmetlerde ve Trab-

lusam'da tahsilat ilerinde bulunmu

ve Rebiyülâhr 1209'da (Kasm 1794)

vezirlikle oraya val: olmutur. Ancak

yolsuzluundan dolay vezirlii kal-

drlarak Kbrs'a sürgün edilmi ve

sonra yeniden vezir olup Silistre vali-

si tayin edilerek Pasbanolu üzerine

memur olup sonra Nigbolu mutasar-

rfl eklenmitir. Sonra Selanik vali-

si ve Hakk Paa'nm seraskerliinde

Berkofça muhafz olup evval 1220'

de (Ocak 1806) Msr valisi oldu. Mu-
harrem 1221'de (Mart-Nisan 1806)

Selanik valisi olup Zilka'de'de (Ocak

1807) rikâb- hümâyûn kaymakam
oldu. 22 Rebiyülâhr 1222'de (29 Ha-

ziran 1807) azlolunup 2 Cemaziyelâ-

hir'de (7 Austos) lekrar kaymakam
oldu. 29 a'bân'da (1 Kasm) azledi-

lerek stanköy'e sürülüp 21 Cemazi-

yelâhir 1223'de (14 Austos 1808)

orada katledildi. Cesedi Eyüp 'de

medfundur. Tedbirli, fesatç ve mari-

fet sahibiydi. (IV. 524/25)

Mûsâ Paa Çerkesdir. Rusya'da as-

kerlik meslei eitimi ile subay ol-

mu ve sonra Osm^ nl ülkesine gelip

miralay olarak Gir.t'de 1283 (1866/

67) tarihlerinde harpde bulunmu ve

sonra liva ve ferik olup 9 e\'vâl

1306'da (8 Haziran 1889) Erzumm'da
4. Ordu erkânlmda vefat etmitir.

Cesur, gayretli ve hizmeti mehurdu.
Olu Erzurum maarif müdürü iken

kendisinden birkaç sene sonra vefat

eden Murad Bey'di r k, an zekâ ve

güce malikdi. (IV. 526)

Mûsâ Paa Derya beylerinden olup

Kzldeniz kumandan olmutur. Zil-

hicce 1306'da (Austos 1889) Arafat'a

çktnda vefat eylemitir. (IV. 526)

Mûsâ Paa (Arab) Yükselerek Âlâ-

iye beyi oldu. 1106'da (1694/95) Ku-

düs beylerbeyi oluf> azilden sonra yi-



ne Âlâiye beyi oldu. Receb 11 11 'de

(Ocak 1700) katledildi. (IV, 523)

Mûsâ Paa Omavut) Haseki olup

1098 (1687) sonlarnda bostancba

oldu. 1099 (1688) balarnda yeniçeri

aas olduysa fia hemen ayrld. 1106'

da (1694/95) Cezayir beylerbeyi olup

azilden sonra ni2'de (1700/01) Yan-

ya valisi oldu. Bir-ik sene sonra ora-

da vefat etmitir. (V. 523)

Mûsâ Paa (Haseki) Hasekilikten

yetiip bey oldu. 1077'de (1666/67)

Musul valisi cldu. Bir-iki sene sonra

vefat etmitir. (ÎV. 523)

Mûsâ Paa (E adzâde-i Rûmî) ran-

llar Mollazâde-i Ebherî demilerdir.

Bursa kads Koca Mehmed Efendi

olu Molla Mehmed'in oludur. Mol-

la emseddin Fenarî'den okumutur.

Yaknlarnn haberi olmakszn tahsi-

lini tamamlamak için ran'a gitti. Ora-

da tahsilini tamamlayarak Ulug Bey'e

muallim oldu. Ulûm- riyaziyede ma-

hir olduundan rasathane kurmaya

Gyaseddin Cemîd ile birlikte çalt.

kisi de tamamlamay baaramayp

bu zat 841 'de (1437/38) vefat eyle-

mitir, Hidâyaîü'l'Hikm^si, istihrac-

ceybe dair risalesi vardr. (IV. 520)

Mûsâ Paa (Kara) "Kapcba" dahi

denir. Musahibe ekerpare Hatun'u

nikahlayarak o payeyi ahp 1050'de

(1640/41) tersane emini, sonra sipa-

hiler aas, lD56'da (1646) kapdan-

derya oldu. Cemaziyelâhir 1057'de

(Temmuz l647) sadârete davet olun-

du. Geliinde sadrazamlk sadâret

kaymakam Ahmed Paa'ya ihsan bu-

yurulunca ikinci vezir oldu. O sene-

nin Zilka'deslnde (Aralk l647) Bag-

dad valisi oldu ve Zilhicce 1058'de

(Aralk l648-Ocak 1649) azlolunarak

stanbul'a döndü. 1059'da (l649) kat-

ledildi. Cesur ve gayretliydi. (IV. 522)

Mûsâ Paa (Kzl Ahmedli) Yükse-

lerek bey oldu. Sonra Erzurum bey-

lerbeyi oldu. Avcüga hevesle oralar-

ca arlk ve haysiyet kazanamayp

Gürcistan'dan harekede 951 'de

(1544) ehid oldu. (V. 521)

Mûsâ Paa (Koyun) I. Bâyezid (Yl-

drm) devri (1389-1402) beylerinden

olup olu Mûsâ Çelebi hizmetinde

bulunmutu. '8l4'de (1411/12) ona

vezir ve paa oldu. 8l6'da (1413/14)

azledilmi ve sonra Bursa'da vefat et-

mitir. (IV. 520)

Mûsâ Paa (Küçük) Enderun'da ye-

tierek 1050'de (1640/41) vezirlikle

Rumeli valisi ve ardndan Ubeyde

Sultan nikahlanarak kubbe veziri ol-

mutur. Receb 1055'de (Eylül l645)

Badad valisi olup a'bân 1056'da

(Eylül-Ekim 1646) azledildi. 1057'de

(1647) vefat etti. Yürüyemez derece-

de imand. (IV. 522)

Mûsâ Paa (Seyyid) Hz. Hüseyin'in

temiz soyundan olup Kudüs'de 1237'

de (1821/22) domu ve 1306'da

(1888/89) stanbul'da vefat etmitir.

Hz. Eyyûb Ensârî'de medfundur. O-
lu ricalden Mehmed ükrî Bey'dir.

(IV. 527)

Mûsâ Râtib Bey Bahir Mustafa Pa-

a'nm oludur. Kapcba ve silahdar

aas olup sair bölük aalklarnda da

bulundu. Nihayet 21 Cemaziyelâhir

1212'de (11 Aralk 1797) vefat eyledi.

Eyüp'de babasnn tekkesinde med-

fundur. Oullarndan biri brahim

Bey'dir(~+). Dierleri Abdurrahman

Bey ve Halil Bey'dir. (IV. 524)

Mûsâ Safî Dede Atinaldr. Trablus

eyhi Ali Celâl Dede'nin olu olup
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1090'da (1679) dodu. Msr'a gidip

Abdülganî Nablusî'den hadis ve tefsir

okumutur. 1120'de (1708) Haleb

Mevlevîhanesine, 1135'de (1722/23)

Kasmpaa Mevlevîhanesi'ne ve 1147'

de (1734/35) Yenikap Mevlevihane-

si'ne eyh oldu. 1157'de (1744) vefat

etti. Matbaa-i Amire'nin ilk açlnda
musahhih olup Vankulu Lügati hi tas-

hih eylemitir. Arapça ve Farsça bilir,

dersiam olup airdir. Yerine olu
emseddin Dede eyh oldu. (IV. 524)

Musâhib bak. Mustafa Paa; Yusuf

Paa

Musannif bak. Osman Efendi

Musannifek bak. Alâeddn Ali

Mûsâzâde hafidi bak. Mehmed
Efendi

Mûsâzâde I. Mahmud devri (1730-

1124 1754) ve III. Mustafa devri (1757-

1774) ricalinden birkaç zata denmi-
tir. Oullarndan biri müneccimba
olmutur. (IV. 708)

Musib Mehmed Efendi Lefkoeli-

dir. Kad olup ll68'de (1754/55) Ka-

raferye'de vefat etti. airdir. (IV. 498)

Muslî Aa Çerkesdir. Enderun'dan

yetierek kapcba ve mîrahûr- ev-

vel oldu. Ramazan 1075 'de (Mart-Ni-

san 1665) emekli oldu ve sonra vefat

etti. (IV. 497)

MusJÎ Aa Sarayda yetierek bakap
gulâm oldu. Zilka'de 1073'de (Hazi-

ran 1663) dârüssaâde aas olup ev-
A^âl 1078'de (Mart-Nisan I668) vefat

etmitir. Padiah katnda deerliydi ve

büyükler arasnda sevilirdi. (IV. 497)

Muslî Aa Sadrazam Hasan Paa'nn
aalarndan olarak kapclar kethüda-

s olmutur 1115'de (1703/04) silah-

dar aas, Cemaziyelevs^el lll6'da

(Eylül 1704) sipahiler aas olup pa-

ann azlinde ayrlmtr. Sonra vefat

etti. (IV. 498)

MusEAa Yeniçeridi. Ocaktan yeti-

erek sekbanba olup 1106'da

(1696/97) azledildi. Sonra iki defa da-

ha bu göreve getirildi. a'bân 1116'da

(Aralk 1704) emekli olup sonra vefat

etti. (IV. 498)

Muslî Aa (Bee) Rebiyülevvel

ll43'de (Eylül-Ekim 1730) zorla kul

kethüdâlma getirildi. O sene Cema-
ziyelevvelinde (Kasm-Aralk 1730)

hempas Patrona Halil ile katledildi.

er erbâbmdand. (IV. 498)

Muslî Aa CSüklün) Yeniçeri erkâ-

nndan olup 1021 'de ti 612) yeniçeri

aas olmutur. 1022'de (l6l3) azle-

dilip 1023'de (I6l4) tekrar tayin edil-

mitir. 1024'de (1615) ' ran savalarn-

da ehid oldu. Baz tarihlerde 1021'

de (1612) tayin olunan aann ismi

Yavuz Musihiddin Aa olarak göste-

rilmitir. (IV. 497)

MusK Bey Savalarda yiitlik göster-

mi bir emir olduundan Köstendil

beyi oldu. 1011 (1602/03) tarihinden

sonra vefat etti, (IV. 497)

Muslî Bey (Hanmanûzâde) Her-

sek defterdar oldu. IO6O (1650) ta-

rihlerine kadar orasn iyi idare etmi
tedbirli ve cesur bir zattr. (IV. 497)

Muslî Çavu Silifke'de derebeyi

olup 1019'da (1610) katledildi. Vefat

zamann hayrl olaylarndandr. (IV.

497)

Muslî Çelebi Kâtiplerin eskilerinden

olup IIL Murad devrinde (1574-1595)

tezkire-i evvel oldu. Sonra vefat et-

mitir. (IV. 497)

Muslî Efendi Babâli'den yetierek

1037'de (1627/28) reisülküttab oldu.



1039'da (1629/30) Bagdad seferinde

bulunarak vefat eylemitir. (IV. 497)

Muslî Efendi Âlâiyelidir. Süleyman

Efendi'nin oludur. Bursa eyhlerin-

den ve Halveti tarikatinden olup Ah-

med Pasa Tekkesi'ne ve Fenarî Tek-

kesi'ne babasna halefen eyh oldu.

1068'de (l657/'58) âsî Abaza Hasan

Paa elinde ehid olmutur. (IV. 497)

Muslî Mustafa Efendi Sinopludur.

brahim Hanzâdelere muallim oldu-

undan mehur oldu. Müderris, Edir-

ne mollas ve Cemaziyelevvel 1103'

de (Ocak-ubat 1692) stanbul kads
oldu. e\^^ârce (Haziran-Temmuz)

azledildi. Safer 1104'de (Ekim-Kasm

1692) vefat etti. Âlimdi. (IV. 408)

Muslî Paa Kastamonuludur. Ende-

run'da yetierek berberba oldu. Re-

biyülewel 1062'de (ubat-Mart l652)

vezirlikle kubbeniîn olup sonra Ru-

meli'ye ve baka vilâyetlere vali oldu.

Nihayet Hanya valisi olup 1095 'de

(1684) azledildi. 1096'da (1685) zmit

mutasarrf olup o sene içinde vefat

etti. Ya 80 askn yakkl ve vakur-

du. (IV. 497)

Muslî Paa Silahorerden olup

1103'de (1691. '92) paalk ile Canik

mutasarrf olcu. 1107 (1695/96) ta-

rihlerinde vefat eylemitir. (IV. 498)

Muslîzâde ba^s. Mehmed Efendi

Muslihiddin jak. Mustafa Bey

Muslihiddin ECüsâmeddin'in oludur.

Bursa'da Sulta:i Medresesi müderrisi

ve müftü oldu. 860'da (1456) vefat et-

ti. Uzun boylu, çok sözlü, alçakgönül-

lü, zâhiddi. Hâ§iye-i Telvih, Sadn'-
eria haiyesi, Farsça Rü'yet-i Kelâm

risalesi ve mekcuplar vardr. (IV. 490)

Muslihiddin Koca Mustafa Paa'nm
adamlarmdan olup camiinin yap-

mnda bina emini olup minber önü-

ne defnolundu. Uzuncaova Mesci-

di'ni bu yaptrmtr. (IV. 492)

Muslihiddin (mam) Hamidldir.

Bursa'da imam olup eyh Aya'n k-

zm almtr. Halifesi olup 924'de

(1518) vefat eyledi. Gayet âbid, hey-

betli ve edipdi. (IV. 492)

Muslihiddin (Mevlânâ) (Kastalâ-

nî) Kestellidir. Hzr Bey'den okuyup

müderris ve Sahn müderrisi oldu.

Sonra Edirne, stanbul kads ve L
Mehmed (Fâtih) devri (1451-1481)

sonlarnda kazasker olmutur. Kara-

mam Mehmed Paa buna hasedin-

den, "divanda vezir dört olup niçin

kazasker iki olmasn'' diye Rumeli ve

Anadolu kazaskerlii unvanyla ka-

zaskerliini ikiye ayrtp Rumeli ka-

zaskerliini buna, Anadolu kazasker-

liini Hac Hasanzâde Mehmed Efen-

di'ye verdirmitir. 886 'da (1481) bu-

radan azledildi. 90rde (1495/96) ve-

fat etmitir. Fâzld. Hatta Hocazâde

bunu andkça "Mevlânâ" diye sayg

gösterirdi. Uzun boylu, koyu mavi

gözlü, san benizliydi. Bir olu olup

yetenei olmadndan medrese ve-

rilmeyip kadla gönderilmesini tav-

siyesi, kendisinin ilme saygsn gös-

terir. Yazmaya o kadar rabeti yoksa

da Teftazânt erhine haiye ve bir-

kaç risale ve Mtkaddemat-t erbaa ve

Adud'2i haiye yazmtr. Kestelli

Mescidi'ni yaptrd, (IV. 491/92)

Muslihiddin (Sahhaf) Bir mescid

yapmtr. (IV. 496)

Muslihiddin (Sirkeci) Bir mescid

yapmtr. Hac Hasan Aa minber

koyarak cami yapt. (IV. 496)

Muslihiddin Çelebi I. Süleyman

(Kanunî) devri (1520-1566) kâtip ve
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ricalinden olup Tatlkuyu Mescidi 'ni

yapmtr. (IV. 493)

Musihiddin Çelebi (Kâüp) Kâtip-

lerden olup vefatnda Çatalca'da def-

nedilmitir. Yazc Mescidi ile Sinekli

Mescidi'ni yapmtr. (IV. 496)

Musihiddin Efendi Foçaldr. stan-

bul eyhlerinden olup vüzerâya nasi-

hat eylemitir. II. Bâyezid devri

(1481-1512) balarnda vefat eyledi.

na eyledii mescidine defnedildi.

Olu Muhyiddin Efendi'dir. (IV. 490)

Musihiddin Efendi Menteelidir.

Çulcu iken 40 yandan sonra oku-

yup müderris, sonra Emir Buharîye

mensup ve emekli oldu. 934'de

(1527/28) vefat etti. Namazda vecde

gelirdi. (IV. 492)

Musihiddin Efendi Hocazâde'den

zahir ilmini ve Hac Halife'den bâtn
ilmini ald ve eyh Safiyeddin Zaviye-

si'ne eyh oldu. Sonra Kudüs'e göçe-

rek kadnlardan ilgisini kesti. 935 'de

(1528/29) vefat etti. (IV. 493)

Musihiddin Efendi Amasyal Mûsâ
Efendi'nn oludur. Bâyezid Ca-

mii'nde hâfz- kütüb idi. Seyahatle

Arap ve Acem fâzllaryla görütü. Ni-

hayet Efdalzâde'den icazet ald. Ta-

savvufa sâlik olup Amasya'da emekli

iken muallim ve müftü oldu. 938'de

(1531/32) vefat etmitir. Yumuak
huylu ve bütün ilimlere vakft. 10

adet metinden Mahzenü'l-Fkh' ve

erhini vücuda getirmitir. (ÎV. 492)

Musihiddin Efendi dris Efendi nin

oludur. Babas Bursa'da imamd.
Manisa'da müftü ve sonra Haleb ka-

ds olup 944'de (1537/38) Medine
kads oldu. 948''de (1541/42) vefat

etti. Müftülüünde bir Mecmua yapp
çokça meseleler almtr, (IV. 493)

Musihiddin Efendi Ay Seydî'nin

olu olup müderris iken 964'de (1557)

vefat eyledi. Ulemâdandr, (IV. 493)

Musihiddin Efendi Kocaelilidir,

Müderris olup 991 'de (1583) vefat et-

mitir. (IV. 495)

Musihiddin Efendi III. Murad dev-

ri (1574-1595) ortalarnda hattatlkla

mehur bir zattr. (LV. 495)

Musihiddin Efendi Geredelidir.

Müderris olup Cemaziyelâhir 1005 'de

(Ocak-ubat 1597) vefat etti. Salih ve

dindard, (IV. 495)

Musihiddin Efendi Karamanhdr.

Müderrris iken lOOö'da (1597/98) ve-

fat etmitir. (IV. 495)

Musihiddin Efendi Müderris olup

Safer 1015'de (Haziran l606) vefat et-

mitir. Sâlihdi. (IV. 495)

Musihiddin Efendi Öziçelidir. Bâlî

Efendi'nn halifesidir. Halveti olup

memleketinde vaiz oldu. 1052'de

(1642) vefat eyledi. Ermi saylanlar-

dandr. (IV. 496)

Musihiddin Efendi Bosnaldr. Mi-

mar Aga damad oluf) Yeniçeri Oca-

g'ndan yetierek evval 1044'de

(Mart-Nisan 1635) sekbanba oldu.

Azilden sonra tekrar tayin edildi. Re-

ceb 1058'de (Temmu;>Agustos 1648)

aalar reisleri makammda kaim olup

1060'da (1650) vefat emitir. Akll ve

tedbirli olup aalarn ittifaklar bunun
hayatiyle kaim olabildi. Bu sebepten

vefat ileri gelenlerce iyilikten sayl-

rmtr. Olu Çelebi Kethüda Mehmed
Aga'dr. (IV. 496)

Musihiddin Efendi Tekfurdagldr.

Halveti olarak 1078'de (1^67/68) Ge-

libolu'da eyh olmutur. 1099'da

(1688) vefat eyledi. (F/. 497)



Musllhiddin Efendi (Bakesen)

Müderris, Kütahya mollas oldu. 1039'

da (1629/30) vefat etti. Çok inatç ve

aksi huyluydu. (V. 496)

Muslihiddin Efendi (Cerraizâde)

eyh Alâeddin'in Dglu olup Edirne'de

Safer 901 'de (Ekin-Kasm 1495) do-

du. lim örenerek Bayram tarikinde

mürid olup babasnn yerine eyh ol-

mutur, 983'de (1 575/76) vefat eyledi.

Ermi saylanlardandr. Olu Meh-

med Efendi mevâlîdendir. (IV, 495)

Muslihiddin Efendi (Küçük Mü-

derris) psalaldr. lim tahsili ile fâzl

olup Sahn müdeiTisligi teklifinde ka-

bul eylememitir. eyh olup L Bâye-

zid devri (l481-:-512) balarnda ve-

fat eyledi. (IV. 4S'0)

Muslihiddin Efendi (Masdar) Sahn

müderris olup Haleb, Mekke kads

oldu. Dönüte Üsküdar'a gelince 940'

da (1533/34) vefat etti. Yumuak huy-

lu, fukara ve sufilere dosttu. (IV. 493)

Muslihiddin Elendi (Nureddinzâ-

de) FiHbelidir. 908'de (1502/03) do-

du. Tarikata girip Bâlî Efendi'den el

ald. Bir defa imtihan olunup beraat

eyledi. Ebûssuûd Efendi beenip

Ayasofya'ya eyh etti, Sokollu Meh-

med Paa müridi oldu. Zilka'de 981'

de (Mart 1574) \ efat etti. Emir Buharî

yaknnda medfundur. Zâhid, kani,

cömert, kerimdi. Erbâb- kefdendir.

Sûre-i En'am'a :.cadar tefsiri, Sadred-

din Konevî'nin Nusûsvinz ve Vâri-

dâf2. erhleri ve tevhid ilmine dair bir

kitab vardr, (jy. 494/95)

Muslihiddin Efendi (Seyyid) (Kü-

çük Hoca) Selaniklidir. Orada imam

ve hatip oldu. Çou ilimde eserieri

vardr. Kitaplaryla evini Selanik müf-

tülerine vakfetti. (IV. 495)

MusHhiddin Efendi (afiyeci)

Amasyal olup müderris ve sonra Ku-

düs pâyesiyle emekli olmutur, 1020'

de (l6ll) vefat eyledi. Âlim, sâlihdi.

(IV. 495)

Muslihiddin Efendi (Yörük) Ha-

mid ve Teke göçerevlilerindendir.

lim tahsil edip müderris ve sonra

münzevî oldu. Temizlii ve dürüstlü-

ünden ehzade Cihangir'e muallim

tayin olundu. ehzadenin vefatnda

vazife ile emekli edildi. Muharrem.

977'de (Haziran-Temmuz 1569) vefat

eyledi. (IV. 494)

Muslihiddin Halife Bayramîyeden

bir eyhdi. Bu senelerde (l460'lar)

vefat etti'. (IV. 490)

Muslihiddin Muhammed Efendi

(Lârî) Hindlidir. Salâhaddin b. Ke-

mâleddin b, Muhammed Nasr Bel'

av oludur. ran'da tahsil edip Hind'e

giderek Hümâyûn ah'm muallimi ol-

du. Onun vefatnda hacca gidip s-

tanbul'a gelmitir. Ebûssuûd Efendi

ile görüüp elli akçe vazife verilince

darlarak Diyarbekir'e gitmitir. 967'

de (1559/60) iskender Paa, Husrev

Paa Medresesi'ni verip iftaya mezun

etmitir. Ramazan 979'da (Ocak-ubat

1572) vefat etti. Fâzl, edip ve zekîydi.

afiî iken Hanefî oldu. Esederi: Tehzi-

bü'l'Mantîk, Ebâdis, trâdu'l-Fîkh,

Ferâizü's-Sirâciye erhi, Mutavvel,

Câmî ve erh-i Tehzib haiyeleri,

hey'et ilminde metin olarak Tezkire,

erh'i Hidâye-i îsfehâm, erh-i Mevâ-

ktf Kad Beyzâvî hâiyelen ve erh-i

emâil-i Nebî, Faraça Hidâye üzerine

ta'likât, Ebûssuûd Efendi'nin Kaside-i

Mtmiyye'sme nazîre. (IV. 494)

Muslihiddin Mustafa Efendi Ab-

dülkerim Efendi'nin oludur. Abdül-

kerim Efendi'nin kayn olup Bursa'da
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Muradiye müderrisi ken 873 'de

(1468/69) vefat etti. (IV. 490)

Muslihiddin Mustafa Efendi Yârhi-

sarî Evhâdeddin'nin oludur. Hoca-

zâde akirdi olup Sahn müderrisi ve
901 'de (1495/96) stanbul kads ol-

du. 9irde (1505/06) o görevde vefat

eyledi. Tasnife eilimli olmayp zâ-

limlere dümand. Yârhisarî Mesci-

di'ni yaptrd. Vebadan kaçmaya dair

bir risale yazmtr. Olu Mehmed
Mâlî, Gelibolu kadlnda vefat edip

Yazczâde'nin yanma defnedildi.

(IV. 492)

Muslihiddin Mustafa Efendi Ta-
köprülü Halil Efendi'nin olu olup

857'de (1453) dodu. Müderris ve I.

Selim'e (Yavuz) ehzadeliinde mu-
allim oldu. Tahta çknda Sahn mü-
derrisi ve ilk fethinde Haleb kads ol-

du. Ancak babasnn kad olmamas
hakkndaki vasiyetini padiaha arzet-

mekle yine Sahn müderrisi olarak

maa artrld. 935'de (1528/29) vefat

etti. Fâzl, zâhid, âlimdi. Baz risaleler

ve erh-i Miftâtz bir miktar haiyesi

yardr. Olu sâmeddin Efendi'dir.

(IV. 492/93)

Muslihiddin Mustafa Efendi Emir

Ahmed Buharî'nin mürididir. Talk
Zaviyesi eyhi olup 960'da (1553) ve-

fat etti. (IV. 493)

Muslihiddin Mustafa Efendi Nik-

sarldr. Müderris, Manisa müftüsü

olup 947^de (1540/41) ilk Bagdad
mollas, 954'de (1547) Haleb, iki ay

sonra Bursa kads, azilden sonra 958'"

de (1551) Edirne ve 96l'de (1554) s-
tanbul kads olup 963'de (1556) az-

ledilerek Ayasofya ve Dârülhadis

müderrisi oldu. 19 Rebi}^lâhir 969'da

(27 Aralk I56l) sabah namazna ab-

dest alrken anszn vefat etti. Emir

Buhar yaknnda medfundur. Âlimle-

rin seçkinlerinden vakur ve edip bir

pirdi. Oullar Mehmed Efendi(->),

Ali Çelebi(-^) ve Mehmed Efendi'

dir(-^). (IV. 493/94)

Muslihiddin Mustafa Efendi Sesi

güzel olup Bâyezid Camii'ne imam
ve hatip oldu. Sultan Selim Camii ve

sonra Süleymaniye Camii'nin de ilk

hatibi olmutur. evval 973'de (Ni-

san-Mays 1566) vefat etti. Koacde-
deye defnedildi. (IV. 494)

Muslihiddin Mustafa Efendi Mer-

kez Muslihiddin Bfendi'nin(-+) da-

mad ve halifesidir. Onun yerine eyh
olup 984'de (1576) vefat eyledi. Mer-

kez Efendi yannda medfundur. Bu-

na Emir Efendi de denir. Ermi say-

lanlardandr. (IV. 495; IV. 363)

Muslihiddin Mustafa Efendi Âlâiye-

lidir. Müderris, Yeniehir, Kudüs ve

Medine mollas oldu. 1030'da (l621)

vefat etmitir. Fâzldr. (IV. 495)

Muslihiddin Mustafa Efendi Kara-

manldr. Müderris, Rodos müftüsü,

Sakz, Gelibolu, Mudanya mollas ol-

du. 1042'de (1632/33) vefat etti. Âlim,

lml idi. (IV. 496)

Muslihiddin Mustafa Efendi Ebe-

zâde Abdullah Efendi'nin(->) olu-
dur. Il40'da (1727/28) vefat etti. O-
lu Sa'duUah Efendi ^dir(-^). (III. 372)

Muslihiddin Mustafa Efendi Emir

Buharî Mescidi eyhi olup kendi ey-
hinin kzn almakla vakfn genilet-

mitir. 1068'de (1657/58) vefat eyle-

di, ^^erine Yusuf 3fendi eyh olup

1100de (1688/89) vefat edince da-

mad Osman Efendi eyh oldu. 1137'

de (1724/25) bu da vefat etti. Sonra

Karamanîzâde Ahmed Efendi olup

ll49'da (1736/73) vefat edince Toka-



dî Mehmed Emin Efendi, n58'de

(1745) vefatnda Emir Buhar Camii

hatibi Hasan Efendi eyh olup azle-

dilmi olarak 15 Safer 1171'de (29

El^im 1757) vefat edip Karacaahmet'e

defnedildi. Buna "Hoca Emir" derler.

Il67'de (1753/54) Ahmed Efendi

eyh olup birkaç sene sonra vefat et-

mitir. (IV. 496)

Muslihiddin Mustafa, Efendi (Ebe-

zâde) Edirnelidir. Müderris olup 1140'

da (1727/28) vefat etmitir. (IV. 497)

Muslihiddin Mtstafa Efendi (Ho-

cazâde) Bursal bir tacirin oludur.

Babasnn izni omakszm Hzr Bey

ve Ayaslu Çeleoisi'nden ders oku-

du. Müderris ve 11. Mehmed'e (Fâtih)

muallim oldu. Ya 35 olunca kazas-

ker olup azilden sonra Bursa müder-

risi oldu. 871'de (1466/67) Edirne ve

872'de (1467/68:j stanbul kads ol-

du. Sonra znik müderrisi ve kads

olup 887 (1482) tarihlerinde Bursa'da

Sultan Medresesi müderrisi ve müftü

olmutur. 893'de (1488) vefat eyledi.

Bursa'da Emir Sultan civarnda med-

fundur. Çadak.rna fazlen ve ilmen

üstün olup üstünlüünü Arap ve

Acem âlimleri bile kabul ettiler. Te-

hâfüt, Hâiye-i erh-i Mevâktf, Hâ§i-

ye-i Metti'i Tevali' ve Hâiye-i Tel-

vh\ yazmtr. Oullarndan Meh-

med Efendi, babasnn hayatnda mü-

derris, kad ve sonra der\â olarak

ran'a gitti! Oraca vefat etmitir. Ab-

dullah Efendi ise zekî bir genç iken

vefat etti. (IV. 490/91)

Muslihiddin Mustafa Efendi (bn
Vefa) Konyaldr. Debbaglar imam
eyh Muslihiddin ve Abdüllâtif Mak-

disî'den Halvetîve tarikatini ald. s-

tanbul'a gelip mehur oldu. II. Meh-

med (Fâtih) ve il Bâyezid ile konu-

ma ve görüme nasip olmad. Rama-

zan 896'da (Temmuz 1491) vefat etti.

II. Bâyezid cenazesinde hazr olarak

yüzünü görmütür. Vefa meydannda

türbesine defnolundu. Kef u kera-

met ile mehur ve celâl halinde bir

zat olup sohbetleri tatlyd. Yerine

müridi Ali Efendi eyh olup 910'da

(1504/05) vefat etmitir. Sonra Ab-

düllâtif Efendi eyh olup 929'da

(1523) vefat etti. Bu zaviye eyhlerin-

den dier Abdüllâtif Efendi, kandil-

den ate sçraynca 1009'da (1600/01)

yanarak ölmü ve yerine geçen olu
1043'de (1633/34) vefat eylemitir.

bn Vefa'nn ikinci halifesi Ahmed
Efendi, vefatnda yanma defnolun-

mutur. Bunun olu Hekim Çelebi

diye mehur Mehmed Efendi 974'de

(1566/67) vefat edip türbe dna def-

nedilmitir. (IV. 491)

Muslihiddin Mustafa Efendi (Kzl
Katr) Müderris ve Sahn müderrisi

oldu. 895'de (1490) vefat etti. Seyrek

sakall, iri cüsseli ve kzl renkli idi ve

kendisini deme beygir tayamazd.

Devrin fâzllanndandr. (IV. 491)

Muslihiddin Mustafa Efendi (Mu-

allimzâde) Manisaldr. Hac Halife

ve Nasûh Efendi'nin müridi olup 40

sene teravih namazn hatimle kld.

Bursa'da vefat etti. Zeynîler 2aviye-

si'nde medfundur. Ermi saylanlar-

dandr. Âlim, hafz, sâlih, edip, alçak-

gönüllüydü. (IV. 373)

Muslihiddin Mustafa Efendi (Yok-

yok) Gaferiyadldr. Müderris, am, z-

mir, Eyüp ve üç kere Üsküdar mollas

oldu. Gözlerine zaaf gelmekle emekli

olmutur. 1032'de (1623) vefat etti.

Uzun sakall ve bilgili olup "Sar Nâib"

diye dahi mehurdu. Olu sudûrdan

Abdullah Efendi'dir. (IV. 495/96)
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Muslihiddin Reis Kurd olu olup

Hayreddin Paa yannda degedi bir

kapdan olarak 10-15 gemi ile harpde
bulunurdu. Bu halde vefat etmitir.

(IV. 490)

Muslihiddinzâde bak. Abdullah
Efendi

Muslu hak. Mustafa Efendi (Ak)

Mustafa (Börklüce) Simavna Kads
eyh Bedreddn askeri babuuydu,
II. Murad devri (1421-1451) balarn-
da Bâyezid Paa elinde katledildi.

(IV. 369)

Mustafa (eyh) (Odunyanc) Ana-
dolulu eyhlerden bir zattr. Bu sene-

lerde (1790'lar) vefat etti. Halclar'da

medfundur. Erbâb- kefdendi. (IV.

454)

Mustafa Aa Bostancba olup bu
seneler (15'40'lar) ricalinden iken ve-

fat etti. Beykoz, Yalköyü ve baka
bir köyde mescidleri vardr. (ÎV. 373)

MustafaAa Kapcba ve sonra ça-

vuba oldu. Rebiyülevvel 973'de

(Ekim 1565) vefat etti.

Mustafa Aa Çerkesdir. Enderun'

dan yetierek yeniçeri aas oldu. 983'

de (1575/76) ayrld ve sonra vefat

eyledi. (IV. 377)

Mustafa Aa Beyazdr. Bosnaldr.
Yemen'de Mahmud Paa hizmetinde

bulunup dönüte saraya almmür.
a'bân lOOl'de (Mays 1593) dârüssa-

âde aas olup hastalannca Cemazi-

yelâhir 1004'de (ubat 1596) emekli

edildi. Sonra vefat etmitir. (IV. 379)

Mustafa Aa Enderun'da rikâbdar-

ehriyârî olup sonra kapcbahkla
çkarlmtr. 1006'da (1597/98) vefat

etti. (IV. 380)

MustafaAa Sadrazam Bosnal bra-

him Paa'nn(-^) kapagas olup 1010'

da (1601/02) vefat etmitir. Eyüp'de

medfundur. (I. 97)

Mustafa Aa Yemiçi Hasan Paa'
mn sadâretinde kethüda olup 1012'

de (1603/04) Kanije'ye memur ol-

mutur. Sonra mîriaiem olup Receb

1022'de (Agustos-Eylül I6l3) vefat

etti ve ehzâdeba'na defnedildi.

(ÎV. 381)

MustafaAa Ocaktan yetiip srasy-

la 1025 'de (l6l6) yeniçeri aas oldu.

O sene Bagdad'da ehid olmutur.

(IV. 383)

Mustafa Aa Ocaktan yetiip silah-

dar bölük aas oldu. 1036'da (1626/

27) idam edildi. (IV. 387)

Mustafa Aa Bostanc Oca'ndan
yetierek bostancba ve 1036'da

(1626/27) yeniçeri aas olup 1037'de

(1627/28) azledilmitir. Sonra vefat

etti. (IV. 387)

M\stafa Aa Enderun'dan yetierek

kapclar kethüdas oldu. Hasan Paa
ile Kefe'ye gitmiti. 1037'de (1627/

28) yeniçeri aas olup o sene azle-

dilmitir. Sonra vefat etti. (IV. 387)

Mustafa Aa Yeniçeri kethüdâlgna
kadar yükseldi. 1043'de (1633/34) azl

ve katledildi. (IV. 389)

Mustafa Aa Enderun'da yetierek

çukadar- ehriyârî oldu. Yal oldu-

undan 1066'da (1655/56) emekli ol-

du. Bu senelerde vefat etti. (IV. 394)

Mustafa Aa Enderun'dan yetiip

tülbend aas ve sonra mîriaiem oldu.

Ramazan 1066'da (Temmuz 1656) kat-

ledildi. Sâdk deildi. (IV. 394)

Mustafa Aa Tophanelidir. Yeniçeri

Ocag'nda sözü geçenlerden olup kul

kethüdas ve sekbanba olarak 1062'

de (1652) azledildi. 1066'da (1655/

56) donanmaya memur oldu. IO68



balarnda (1657 sonlar) yeniçeri

aas olup birkaç ay sonra azledildi.

Bu senelerde vefat etti. (IV. 395)

Mustafa Aa Enderun'dan yetime

olup rikâbdar- elriyârî iken Cemaz-

yelâhir 1068'de (Mart l658) kapcba
olmutur. Sonra vefat etti. (IV. 394)

Mustafa Aa Meremmetç ve 1062'

de (1652) mimarbi ve sonra tersane

emini oldu. 1065 (1655) ortasnda

saklanp sonra ortaya çknca ikinci

defa mimarba oldu. 1072'de (1661/

62) katledilmitir. (IV. 397)

Mustafa Aa Enderun'da yetierek

çukadar- ehriyârî oldu. Safer 1076'

da (Agustos-Eylül 1665) vefat eyledi.

(IV. 397)

Mustafa Aa Menterba olup 1076'

da (1665/66) vefat ederek Üsküdar'a

defnedilmiür. (I\". 397)

MustafaAa Muharrem 1099'da (Ka-

sm 1687) kapclar kethüdas olup o

sene hainliinden vefat etmitir. (IV.

405)

Mustafa Aa Ss.rayn eskilerinden

olup RebiyülevveJ 1098'de (Ocak-u-

bat 1687) dârüssaâde aas oldu. 1101'

de (1689/90) zamann sadrazam

Mustafa Paa'dan korkarak Msr'a

gitmeyi isteyip istifa eylemi ve padi-

ahn iznini alp orada vefat eylemi-

tir. (IV. 407)

Mustafa Aa H:ristiyanken Müslü-

man oldu. Sâhib-i ayar olup haylice

seneler durarak pek çok mal sahibi

oldu. Hatta zenginlii, rüvet almas-

na baland. 1105'de (1691/92) vefat

etti. (IV. 408)

Mustafa Aa Silimlidir. Bostanc ve

kethüda yeri oldu. 1107'de (1695/96)

bostancba olup ertesi sene azledil-

di ve sonra vefat etti. (IV. 410)

Mustafa Aa Cebeci Ocag'ndan ye-

tiip kethüda oldu. 1108'de (1696/97)

cebeciba tayin edilmitir. Muharrem

1109'da (Temmuz-Agustos 1697)

Sentine muharebesinde cebeciler

kethüdas Hüseyin Aa ile birlikte e-
hid oldular. (IV. 410)

MustafaAa Gediklilerdendir. 1107'

de (1695/96) sipahiler aas, lllO'da

(1698/99) çavuba oldu. Az müd-
dette azledilip vefat etmitir. (IV. 410)

Mustafa Aa Topcuba Abdülkerim

Aga'nn(-^) kardeidir. Ocak kethü-

das olup lllO'da (1698/99) azledil-

mitir. (III. 354)

Mustafa Aa Ocaktan yetiip zagar-

cba ve Zilhicce llll'de (Mays-Ha-

zlran 1700) kul kethüdas olmutur.

Azilden sonra vefat etti. (IV. 412)

Mustafa Aa Yeniçeri Ocag'ndan ye-

tiip sekbanba oldu. 1112'de (1700/

01) vefat eylemitir. Yal ve lmlyd.
(IV. 412)

Mustafa Aa Mardinlidir. Akagalar-

dan olup 1115'de (1703/04) saray

kethüdas ve sonra hasodaba oldu.

22 a'bân 1117'de (9 Aralk 1705) Ro-

dos'a gönderilip orada vefat etmitir.

(IV. 413/14)

Mustafa Aa Giritlidir. Dört defa

topcuba oldu ve dördüncüsü bir se-

ne olarak 1120'de (1708) azledildi.

Bu senelerde vefat etti. (IV. 41 4)

Mustafa Aa Krmldr. Yükselerek

1125'de (1713) çavuba oldu. Sonra

vefat etti. (IV. 4l6)

Mustafa Aa Enderun'da yetierek

kiler kethüdas oldu. 1127'de (1715)

vefat eyledi. Ayrlkçemesi'nde med-

fundur. (IV. 41 6)

Mstafa Aa Üsküdarldr. Bostanc

Ocag'ndan yetierek 1109'da (1697/
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98) bostancba oldu. Bir aralk ek-
ya define Anadolu'ya memur edildi.

Zulme balamakla azledildi. 1112'de

(1700/01) Akntburnu rhtmn yap-

maya memur oldu. evval 1115'de

(ubat 1704) Azak Kalesi bina emini

olup uzun yllar orada kald. Cemazi-

yelâhir 1128'de (Mays-Haziran 1716)

silahdar aas olup Rebiyülevvel

1129'da (ubat-Mart 1717) azledildi.

Sonra vefat etti. (IV. 417)

MustafaAa Arnavutdur. lerleyerek

kul kethüdas ve 1130^da (1718) sek-

banba oldu. Sonra azledilmitir. Bu
senelerde vefat etti. (IV. 418)

Mustafa Aa Enderun'dan yetime
olup srasyla rikâbdar- ehriyârî ol-

du. 1112-'de (1700/01) mîrialemlikle ç-

karlp sonra Aye Sultan'a kethüda ol-

mutur. 1135'de (1722/23) vefat eyle-

di. Edirnekap'da medfundur. (IV. 419)

Mustafa Aa Sadrazam lbasanl Ha-

c Halil Paa'nn(-^) kardeidir. Kap-
cba olarak 1135'de (1722/23) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. (II. 293)

Mustafa Aa Vidinlidir. Haseki ve

bostancba olmutu. Ramazan 1138'

de (Mays 1726) Kâthane çayrn
biçtirmesi ile azledildi. Sonra kapc-
ba olup ll46'da (1733/34) Edirne

bostancbas oldu. Bu senelerde ve-

fat etti. Olu Ali Aa'dr. (IV. 425)

Mustafa Aa Ocak kethüdas olup

Receb ll43'de (Ocak 1731) cebeci-

ba oldu. Muharrem ll48'de (Hazi-

ran 1735) bir yangnda yaralanarak

vefat eylemitir. Yerebatan'da med-
fundur. (IV. 425)

Mustafa Aa Telhisî-i ehriyârî olup

1150'de (1737/38) vefat etti. Oluna
Telhsîzâde Ahmed Aa denmi ve

Il60 (1747) tarihlerinde vefat etmi-

tir. Üsküdar'da medfundur. (IV. 425)

Mustafa Aa Kasapba olup 1151'

de (1738/39) gazaba urayarak azle-

dildi. Sonra vefat etmitir. (IV. 427)

Mustafa Aa Silahder Oca kethü-

das, sonra surre emini olup 1154'de

(1741) vefat etti. Üsküdar'da defne-

dildi. (IV. 427)

MustafaAa Bostanc, sonra bostan-

clar hasekisi olup 1157'de (1744) ve-

fat ederek Seyitahmetderesi'ne def-

nedildi. (IV. 427/28)

Mustafa Aa Kapcba olup 1159

(1746) Selanik Baruthanesi nâzn ol-

mu ve sonra vefat etmitir. (IV. 428)

MustafaAa Haseki, a'bân 1159'da

(Agustos-Eylül 1746) bostancba
olup Safer ll60'da (ubat-Mart 1747)

ayrld. (IV. 428)

MustafaAa Giritlidir. Mehterba ve

kapcba olup Zilka'de 1159'da (Ka-

sm-Aralk 1746) babaki kulu oldu.

Receb ll6rde (Temmuz 1748) ça-

vuba olup Safer ll63'de (Ocak

1750) ayrlarak Msr'a gönderildi.

e\vâl ll63'de (Eylül 1750) orada ve-

fat etti. (IV. 429)

Mustafa Aa I. Mahmud'un berber-

basdr. Rebiyülâhr ll68'de (Ocak-

ubat 1755) eyhülharem oldu. Ora-

da vefat eylemitir. (F/. 432)

Mustafa Aa Veznedarba olup Ce-

maziyelâhir 1170'de (ubat-Mart

1757) vefat etmitir. Yâvedud'da

medfundur. (IV. 433)

Mustafa Aa Hac Tarikoz Mustafa

Aa'nn(-+) damaddr. Kapcba
olup 1171'de (1757/58) vefat etti.

Miskinler'de kaynpederinin yanma
defnedildi. (IV. 417)

Mustafa Aa Enderun'dan kürkçü-

ba olup Zilhicce TM'de (Temmuz



1761) vefat etmitir. Toygartepesi'n-

de medfundur. (V. 436)

Mustafa Aa Harputludur. Aa ket-

hüdas olup 1175'de (1761/62) Kaba-

ta 'da bir çeme yapt. (IV. 440)

MustafaAa Kaocba olarak mîra-

hûr- e\^^el olmu, Zilka'de 1173'de

(Haziran-Temmuz 1760) Mekke su

yollarn tamire memur olup Cemazi-

yelevvel 1176'da (Kasm-Aralk 1762)

orada vefat eylemitir. (IV. 437)

Mustafa Aa Tophaneden yetiip

Belgrad'da topçuba vekili oldu.

Sonra ocak ketnüdâs olup Receb

1158'de (Austos: 1745) topçuba ol-

du. Il65'de (17^2) azledilerek 1171'

de (1757/58) cebeciba olup Muhar-

rem 1173'de (Eylül 1759) azledildi.

Muharrem 117^:'de (Agustos-Eylül

1760) ikinci defa topçuba olup Re-

ceb 1177'de (Ocak 1764) ayrld. 1179'

da (1765/66) vefat ederek Üsküdar'

da Miskinler'e defnolunan kapcba
Mustafa Aa bu zat olmaldr. (IV. 440)

Mustafa Aa Krkbe bölüü cema-

atinden yetierek zaarcba ve Zil-

ka^de 1187'de (Ocak-ubat 1774) kul

kethüdas olup Cemaziyelâhir 1188'

de (Austos 1774) yeniçeri aas ol-

du. Kul kethüdâlaryla ho geçineme-

yip birer bahane ile azle alt. Sonun-

da zamann sadrazamna kul kethü-

das Altunî Mustafa Aa'nm azlini ar-

zetmi, o da bir gün ev^^el Altunî Aa'
yi, bir gün sonra Zilhicce 1189'da

(Ocak-ubat 1776) bunu azettirmi-

tir. Sonra ikisi de azledilmi olarak

vefat etmilerdir. (IV. 445/46)

Mustafa Aa Muhzrlar kethüdâsdr.

1193^de (1779) vefat eyledi. Erikapf

da defnedildi. Hasan-Hüseyin Mesci-

di'ne yeniden minber koydu. (IV. 446)

Mustafa Aa Bayburtludur. Kap
kethüdalarndan olup 4 Receb 1194'

de (6 Temmuz 1780) vefat ederek Üs-

küdar'a defnedildi. Yalyd. Olu
Mahmud Efendi ve torunu Mustafa

Efendi yannda medfundurlar. Bunlara

"Bayburdîzâde" dendi. (IV. 447/48)

Mustafa Aa Bostanc Ocag'ndan

yetiip 1193'de (1779) bostancba
oldu ve 1196'da (1782) ayrld. Sonra

vefat etmitir. (IV. 448)

Mustafa Aa Enderun'da yetierek

çukadar- ehriyârî oldu. 27 Zilka'de

1196'da (3 Kasm 1782) vefat ederek

Ayazma Camii'ne defnedildi. (IV.

448)

Mustafa Aa Ahmed Aa'nm olu-

dur. Kapcba olup Zilka'de 1199^da

(Eylül 1785) vefat eylemitir. Halc-

lar'da medfundur. (IV. 450)

MustafaAa Dârendelidir. Kapcba-
olup 1203'de (1788/89) vefat eyle-

di. Üsküdar'da medfundur. (IV. 450)

Mustafa Aa Musâhib-i padiahî

olup 16 Rebiyülâhr 1205'de (23 Ara-

lk 1790) vefat etti. (IV. 452)

Mustafa Aa stanbul aas olup

1205'de (1790/91) vefat etti. (IV. 452)

Mustafa Aa Kapcba ve ordu nü-

zul emini ve 1206'da (1791/92) Ana-

pa Kalesi bina emini olup o tarafta

vefat etti. (IV. 453)

Mustafa Aa Haseki olup 27 Cema-

ziyelevvel 1209'da (20 Aralk 1794)

bostancba oldu. Yerine Haseki Os-

man Aa oldu. 1212'de (1797/98) ay-

rld ve sonra vefat eyledi. (IV. 456)

Mustafa Aa Silahor olup Silahdar

Mehmed Paa'nn(-+) kethüdâlgmda

bulunmutu. 1218'de (1803/04) vefat

ederek Üsküdar'a defnedildi. (IV. 265)
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MustafaAa Tokatldr. Yeniçeriden

yetierek kul kethüdas ve 26 Muhar-

rem 1207'de (13 Eylül 1792) yeniçeri

aas oldu. 1212'de (1797/98) ayrld,

Î218'de (1803/04) ikinci defa yeniçe-

ri aas olup 1219'da (1804/05) duvar

yklmakla altnda kalarak vefat etti.

(IV. 459)

MustafaAa Topçu Ocag'ndan yeti-

erek 1202'de (1787/88) topçuba
oldu. 1205'de (1790/91) ayrld. III.

Selim devri (1789-1807) sonlarnda

vefat eylemitir. Olu Salih Paa'dr.

(IV. 451/52)

Mustafa Aa Atpazan'nda kahveci

olup Yeniçeri Ocag'nda baçavu ol-

mutu. 17 Rebiyülâhr 1222'de (24

Haziran 1807) sekbahba oldu. Rebi-

yülevvel 1223'de (Mays 1808) paa-
lk verilip Bursa'ya gönderildi. O se-

1134 ne 3 a'bân'da (24 Eylül 1808) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. Fesatç

ve hileciydi, (IV. 459)

Mustafa Aa Elliiki cemaatinden ol-

duundan öyle öhret ald. Yeniçeri

olup yükselerek kul kethüdas ol-

mutur. Receb 1223'de (Agustos-Ey-

lül 1808) yeniçeri aas olmumr. O
sene evvalinde de (Kasm-Aralk

1808) ehid edildi. Edirnekap'da

medfundur. (IV. 459)

Mustafa Aa Yeniçeri Ocag'nda
muhzr olup az vakitte Rebiyülevvel

1223'de (Mays 1808) sekbanba ol-

mutur. Az müddette azledildi ve

sonra vefat etti. (IV. 459)

Mustafa Aa Vanldr. Yeniçeri olup

kul kethüdas, sonra sekbanba ol-

du. 1224'de (1809) yeniçeri aas
olup o sene*2 Rebiyülevvel'de (17 Ni-

san 1809) azledildi. Sonra vefat etti.

(IV, 461)

Mustafa Aa Yeniçeridir. Receb

1223'de (Agustos-Eylül 1808) kul ket-

hüdas oldu. Azilden sonra Boaz nâ-

zn ve 1227'de (1812) sekbanba ol-

du. Sonra vefat e:ti. (IV. 461/62)

Mustafa Aa K^pcba olup 1228'

de (1813) vefat etti. Kulekaps'nda

medfundur. (IV. 462)

Mustafa Aa Memi Agazâde olup

Enderun'dan çkarak kapcba ol-

mutu. 14 Zilka'de 1233'de (15 Eylül

1818) vefat etti. Kadköy'e defnedildi.

(ÎV. 464)

Mustafa Aa Diyarbekirlidir. Orann
ileri gelenlerinden olup zagarcba
ve kapcba olmutur. Bu senelerde

(1820'ler) vefat e:ti. (IV 469)

Mustafa Aa Ankaraldr. Enderun'

da hasodaba olup Muharrem 1228'

de (Ocak 1813) emekli edildi. Rebi-

yülevvel 1229'd^, (ubat-Mart 1814)

bâbüssaâde aas olup 27 Cemaziye-

levvel 1237'de (19 ubat 1822) ayrhp

sonra vefat etmitir. (IV. 466/67)

Mustafa Aa Haseki olup azilden

sonra Haremeyn-i erifeyn mütevellisi

olup 1237'de (1821/22) vefat ederek

Ayrlkçemesi'ne defnedildi. (IV. 467)

MustafaAa Topçu Ocag'ndan yeti-

ip 1237'de (1821/22) topçuba ol-

du. Azledildikten sonra vefat etti. (IV.

467)

Mustafa Aa Krmldr. Enderun'da

yetierek a'bân 1245'de (ubat

1830) mâbeynci /e kahveciba oldu.

1246'da (1830/3:l) emekli edilmitir.

Sonra vefat etti. (IV. 473)

Mustafa Aa Enderun'da yetierek

hasoda kethüdas oldu. Muharrem

1255'de (Mart-Nisan 1839) vefat eyle-

di. Selimiye'de medfundur. (IV. 473)



MustafaAa Çarhac Ali Paa'nn(-^)

yeenidir. Kapcba ve Edime klk
emini olup Zilka'de 126rde (Aralk

1845) vefat etti. Cerrahpaa'ya defne-

dilmitir. (III. 559)

Mustafa Aa Kapcba olup Receb

1268'de (Nisan-Mays 1852) vefat etti.

Haydarpaa'ya defnedilmitir. (III.

446)

Mustafa Aa Sirkecilidir. Canbaziye

Mescidi'ni yapt. (IV. 391)

MustafaAa (Altnc) Altnc Cema-

at çorbacs ve efendisi olduundan

bu unvan ald. Sonra yükselerek

Edirne aas oldu. Azledilmi iken

evval ll45'de (Mart-Nisan 1733) ye-

niçeri aas olup Receb ll47'de (Ara-

lk 1734) azledildi. Sonra vefat etmi-

tir. Olu Mustafa Râmiz Bey, air ve

silahorlerdendi. (IV. 425)

Mustafa Aa (Arap Oklu) Topçu

çorbacs olup Rebiyülev\^el 1115'de

(Temmuz-Austos 1703) topçuba
oldu. Az müddette azledildi. Bu se-

nelerde vefat etti- (Pv . 414)

Mustafa Aa (A'recO Kapcba ve

Filibe nâzn olup ayrlmt. 1231 'de

(1816) vefat etti. Akll, ileri görülü

ve tedbirliydi. Hatca dostlarndan

ehremini brahim Efendi, gizli gö-

rümede bununla Lâz Ahmed Aga'y

sadârete sevk etmi, ancak talihi uy-

gun olmamtr. (IV. 464)

MustafaAa (Avadanc) Yeniçeri az-

manlarndan iken 1223'de (1808) idam

edildi. irret ve fesatçyd. (IV. 460)

Mustafa Aa (BalJsalzâde) Orta-

köylüdür. Kapcba olup 1234'de

(1818/19) vefat etti. Sögütlüçeme'de

medfundur. (IV. 464)

Mustafa Aa (Baltac) Hasodaldr.

1065'de (1655) mîrahûr- sân olmu-

tur. 1066'da (1655/56) vefat etti. (IV

394)

MustafaAa (Baltac) (Hac) Saray

baltaclarndan olup hazinedar usta

baltacbas olduundan haylice

öhret ald. Sonra efendi olup zaptiye

kalemine aza oldu. Sonra 1288'de

(1871) Muhâkemat- Maliye ikinci re-

isi de olup 1293 (1876) tarihlerinde

vefat etmitir. Servet ve öhret sahip-

lerindendi. (IV. 482)

Mustafa Aa (Behzadzâde) Ende-

run'dan yetime olup 1203'de (1788/

89) kahveciba oldu. Muharrem

1204'de (Eylül-Ekim 1789) rikâbdar-

ehriyârî oldu. Sonra ayrld ve vefat

eyledi. (IV. 455)

Mustafa Aa (Benli) Kapcba ve

mesnet erbabndan olup 1170'de

(1756/57) vefat etmitir. Aynhkçe-

mesi'nde medfundur. Yannda 1187'

de (1773) vefat eden olu Süleyman

Aa ve dieri ricalden Ali Aa med-

funduriar. (IV. 433/34)

Mustafa Aa (Beylânlzâde) Bey-

lânl Mûsâ Aga'nn oludur. Kapc-
ba olup 1 evval 1199'da (7 Austos

1785) vefat etmitir. Ayrükçeme-
si'nde medfundur. Kardeleri, Osman
Aa 1185'de (1771/72), Mehmed Aa
1195'de (1781) ve Halil Aa 12l6'da

(1801/02) vefat eylediler. (IV. 450)

MustafaAa (Boynueri) Topçuba
olup 1119'da (1707/08) azledilmitir.

Bu senelerde vefat etti. (IV. 414)

Mustafa Aa (Burunsuz) Yeniçeri

olup silahdar bölüü aas oldu. 1075'

de (1664/65) katledüdi. (IV. 397)

Mustafa Aa (Caalazâde) Bahri-

ye'de yetierek 1064'de (1654) tersa-

ne kethüdas olup sonra vefat etmi-

tir. (IV. 394)
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Mustafa Aa (Cenâlîzâde) (Hac)
eyh Yusuf Çelebi'nin oludur. Hay-

riye tüccarbas olmutur. 19 Cema-
2iyelewel 1249'da (4 Ekim 1833) ve-

fat etmitir. Bâyezid Mezarlg'nda

medfundur. (IV. 472)

Mustafa Aa (Çelebi) Yeniçeridir.

Yükselerek kul kethüdas olup azil-

den sonra Belgrad aas oldu. Dal
ekyasnn çknda ittifakta bulun-

masndan 1210'da (1795/96) idam
edilmiür. (IV. 454)

MustafaAa (Çelebi) (Hac) Ocak-

tan yetiip zagarcba olup azledil-

mi ve 23 Rebiyüle\a^el 1191 'de (1

Mays 1777) vefat eylemitir. Olu
Çelebi Emin Mehmed Aa(->) ile

Topkap'da medfundurlar. (IV. 446)

Mustafa Aa (Damad) Yeniçeridir.

1180'de (1766/67) sekbanba oldu.

25 Ramazan 1195'de (14 Eylül 1781)

vefat edip Silvrikapfya defnedilmi-

tir. Olu Edib Ömer Efendi'dir(-+).

(IV. 448)

Mustafa Aa (Dâyezâde) Tekeli La-

la Mehmed Paa'nm oludur. Müte-

ferrika ve kapcbai oldu. 1004'de

(1595/96) Sinan Paazade Mehmed
Paaya damad oldu. Sonra yeniçeri

aas olup 1011 (1602/03) tarihlerin-

de vefat ettf Annesi, III. Mehmed 'in

dâyesiydi. Gayet gururluydu. (IV.

380/81)

MustafaAa (Dell) Be}1:ülmalc ola-

rak memuriyetinin uzun sürmesiyle

seçkinlerden oldu. Rebiyüle\^^el 1143'

de (Eylül-Ekim 1730) kul kethüdas

olup 5-10 gün sonra ehid oldu. Ol-

dukça sadkt. (IV. 424)

iVIustafa Aa (Ermeni) Yeniçeridir.

Muhzr, Ramazan 1061 'de (Austos-

Eylü 1651) seksoncubai, Safer 1064'

de (Ocak 1654) kul kethüdas olup

donanmayla gitmitir. Sonra vefat et-

ti. (IV. 394)

Mustafa Aa (Ferhâd Paazade)
Hümâah Hanm Sultan'm oludur.

(IV. 379)

MustafaAa (Güümbazâde) En-

derûnludur. III. Mustafa'nn lalas

olup devri (1757-1774) sonlarmda

vefat eylemitir. Oullar Nuri Bey'e

ve Ahmed Bey'e ^"Lalazâde" denmi-
tir. (IV. 436)

Mustafa Aa (Gülcü) Yeniçeri Oca-

fndan yetierek kul kethüdas olup

3 Safer ll60'da (14 ubat 1747) yeni-

çeri aas oldu. 25 Rebiyülev\^e 11 62'

de (15 Mart 1749) azledilerek Gelibo-

lu'ya sürülmütür. 25 Safer ll63'de (3

ubat 1750) ikinci defa yeniçeri aas
oldu. 24 Cema2iyele\^^el ll64'de (20

Nisan 1751) azille tekrar Gelibolu'ya

gönderildi. Brakldktan sonra Kad-
köy'de oturdu. ir^8'de (1764/65) ve-

fat etti. Orada medfundur. Zamann-
da yangnn çokluundan dolay
'Tangmc Aa" diye mehur oldu.

(IV. 439/40)

Mustafa Aa (Hac) Akagalardan

olup sarayda iler'eyerek kap aas
oldu. 1012'de (1603/04) emekli olup

sonra vefat etti. (V. 381)

Mustafa Aa (Hac) Sipah hadm
aalarndan olup ilerleyerek Cemazi-

yelâhir 10l4'de (Ekim-Kasm 1605)

dârüssaâde aas olmutur. 1029'da

(I62O) azledildi. 1032'de (l623) ikinci

defa dârüssaâde aas olup 1033 'de

(1624) vefat eyledi. Ey^Kib Sultan Tür-

besi hacet penceresi yakmmda sebi-

linde medfundur. Zorba ve aklk olup

mensuplarndan birkaç vezir olmu-
tur. Fâtih civarnda çemesi ve baka
hayrat vardr. (IV. 386)



Mustafa Aa (Hac) Kazgancba
olup 1068'de (1657/58) vefat etmitir.

Tophane'de Kazgac Camii bânîsi-

dir. (IV. 395)

Mustafa Aa (Hac) Lâzdr. Tunus

efradmdan olup T' ewâl 1066'da

(Austos 1656) Tunus beyi oldu. 1075'

de (1664/65) azlolunup yerine Kürt

Hac Mustafa Bey olmu ve 1076'da

(1665/66) bu da azledilmitir. Bunlar

orada yok oldular. (IV. 398)

Mustafa Aa (Hac) Sarayda yetie-

rek 1098'de (1687) iasodaba, 1102'

de (1690/91) bâbüssaâde aas olup

1107^de (1695/96) azledildi. Ill6'da

(1704/05) ikinci defa tayin edildi.

1117^de (1705/06) azledildi ve Ro-

dos'a sürüldü. Orada vefat eyledi.

Nücuma meraklyd. (ÎV. 413)

Mustafa Aa (Hac) Divriklidir. Ce-

beci Ocag'ndan yetiip çavu oldu.

lllO'da (1698/99) cebeciba oldu.

llll'de (1699/1700;) Âlâiye beyi, son-

ra baka görevlerde bulunup 1119'da

(1707/08) Kbrs mthassl oldu. Ora-

da vefat etmitir. (I/. 4l4)

Mustafa Aa (Hac) Yeniçeri Oca-

g'ndan yetierek 1131'de (1719) kul

kethüdas ve ardndan yeniçeri aas
oldu. O sene içinde azledildi. Bu se-

nelerde vefat etti. (aV. 418)

MustafaAa (Hac) Cerrahba olup

bu senelerde (17301ar) vefat etti. (V.

425)

Mustafa Aa (Hac) Sandk emini

olup Receb 1158'ce (Austos 1745)

vefat etti. Eyüp'de medfundur. (IV.

428)

Mustafa Aa (Hac) Ahmed Paa'

nm harem kethüdâlgmdan çkp sul-

tan kethüdas oldu ve 1159'da (1746)

vefat etti. Üsküdar'a defnolundu. (IV.

428)

Mustafa Aa (Hac) Zenginlerden

ve ser-meyve-i hassa olup ll62'de

(1749) vefat etmitir. Sögütlüçe-

me'de medfundur. (IV. 429)

MustafaAa (Hac) Hac brahim'in

oludur. Su nâzn olup Cemaziyelâ-

hir ll66'da (Nisan 1753) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. (IV. 430)

Mustafa Aa (Hac) Silahdar Oca
kethüdas olup 23 e\^''âl ll67'de (13

Austos 1754) vefat etti. Topkap'ya

defnolundu. (IV. 430)

Mustafa Aa (Hac) Ocak kethüdâ-

hgmdan evval ll60'da (Ekim 1747)

toparabacbas oldu. Azilden sonra

1170'de (1756/57) vefat eylemiür.

înadiye'de medfundur. (IV. 433)

MustafaAa (Hac) Ocaktan yetie-

rek 1151'de (1738/39) topçuba olup

1158'de (1745) azledilerek Msr'da

sedd-i kebirin bina memuru olmu-

tur. Bu hizmeti yaptktan sonra 1164'

de (1751) Belgrad Kalesi'nin tahkimi-

ne memur olmu ve döndükten son-

ra yine topçuba olup e\^âl 1170'

de (Haziran-Temmuz 1757) vefat et-

mitir. Bina, resim ve hendesede ma-

hir olup Tophane'yi ihya etmiti. Ko-

ca Aa diye maruf olduundan olu
Ömer Aa da ocakta kethüda ve top-

çuba oldu. Onun olu smail çor-

bac olup 1184'de (1770/71) vefat et-

ti. Dier olu Osman Aa'dir(->).

Kendisi Beyolu 'nda ve oullar Ka-

bata'ta medfundurlar. (IV. 432)

Mustafa Aa (Hac) Bozokludur.

Bakethüdâhktan Zilhicce 1184'de

(Mart-Nisan 1771) cebeciba oldu.

Azilden sonra hacca gitti. Dönüte
1190'da (1776) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. (IV. 445)
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MustafaAa (Hac) Kapcba olup

n93'de (1779) vefat eyledi. Üsküdar'

da medfundur. (IV. 446)

MjstafaAa (Hac) Ocaktan yetiip

turnaciba olmutu. 1217'de (1802/

03) bir mektep ina etti. Sonra vefat

etti. (IV. 459)

MustafaAa (Hac) Sipahiler kethü-

das, evval 1227'de (Ekim 1812) si-

pahiler aas, sonra surre emini, 1236'

da (1820/21) mîrahûr- evvel vekili

ve sipahiler aas oldu. Azledilip son-

ra vefat etti. (IV. 467)

Mustafa Aa (Hac) Kasapba Hac
Mehmed Aa'nm akrabasndan ola-

rak kapcbahkla 124l'de (1825/26)

kasapba olup 1245'de (1829/30) is-

tifa eyledi. Sonra MidU nâzn olup

azilden sonra 1258'de (1842) vefat

ederek Eyüp'e defnolunmutur. 1853'

de (1837/38) vefat eden kardei

Ömer Aa ve 1259'da (1843) vefat

eden bu Ömer Aa'nn olu Hasan

Bey, Hac Mehmed Aga'nn yeeni
olup 1243'de (1827/28) vefat eden

Said Yusuf Bey yanna Eyüp'e defne-

dildi. (V. 471/72)

Mustafa Aa (Hac) Tara â'yân

olup kapcba olmutu. Duhan
gümrükçüsü ve 1243'de (1827/28)

babaki kulu, sonra duhan ve apha-
ne mukataacs olup 125

2
'de (1836/

37) azledilmidi. Sonra Bursa vali

kaymakam ve surre emini olup 3 Re-

biyülâhr 1262'de (31 Mart 1846) ve-

fat eyledi. Olu brahim efik Bey 15

a'bân 1264'de (17 Temmuz 1848)

vefat eyledi. Üsküdar'da medfundur.

Dier olu zzet Bey'dir(-^). (IV. 474)

Mustafa Aa (Hac) Enderun'da ye-

tierek kuçuba oldu. Sonra emekli

edildi. 1263'de (1847) vefat etmitir.

Üsküdar'da defnedildi. (IV. 473)

Mustafa Aa (Hac) Karadeniz yal-

snda ticaretle megul olup çok gemi

sahibi olduundan öhret kazanm-
t. Cemaziyelevvel 1258'de (Haziran-

Temmuz 1842) efendilikle ve ûlâ sâ-

nîsi rütbesiyle ticaret nâzn ve güm-

rük emini olarak iltizam etmi olduu
gümrüklere mukabil kefil göstereme-

mekle birkaç ay içinde azledilmitir.

1274'de (1857/58) vefat ederek Mah-

mutpaa'ya defnedilmitir. (IV. 474)

Mustafa Aa (Hacj Kastamonulu-

dur. Börekçi esnafndan olup bir hay-

li nüfuz peyda eylemi, cami, medre-

se ve mekteplerden nicelerini ihya ve

tamir eylemi, birçok fakiri yardmy-
la sevindirmi ve maietini ksarak

halkn menfaatine hizmet etmitir.

Ya llO'u geçen bu pîr-i muhterem

vefat eyledi (1880'ler:. (IV. 489)

MustafaAa (Hac) ':Capclar kethü-

das, sonra ilâveten surre emini oldu.

Cemaziyelâhir 1306'ca (ubat 1889)

vefat eyledi. Rumelihisan'na defne-

dildi. (IV. 485/86)

MustafaAa (Hafz) Enderun'da ye-

tierek çukadar- ehriyârî olup ayrl-

dktan sonra kapcba oldu. 1227'de

(1812) vebadan vefat etti. Silivrika-

p'da medfundur. (IV. 462)

Mustafa Aa (Hâf:^) Üsküdarldr.

Sarayda yetierek kap, yani bâbüssa-

âde aas oldu. 9 Cemaziyelâhir 1222'

de (14 Austos 1807) saraydan çkan-

hp Rebiyülâhr 1236'da (Ocak 1821)

vefat etti. (IV. 466)

Mustafa Aa (Halebîzâde) Haleb

kap kethüdas olup ll59'da (1746)

vefat eylemitir. (IV. 428)

Mustafa Aa (Haseld) Hasekilikten

kapclar kethüdas olup 1066'da

(1656) Çnar Vak'asmda ehid olmu-
mr. (IV. 394)



Mustafa Aa (Haseki) Enderun'dan

rikâbdar olmu ve 1097'de (1686) ça-

vuba olup 1099'da (I688) azl ve

hapsedilmi ve sonra vefat etmitir.

(V. 405)

Mustafa Aa (Eiaseki) Bostanc ve

haseki olup kapcba olmutur. ev-

val ll66'da (Austos 1753) tophane

nâzn, sonra ma:bah emini, 1171 'de

(1757/58) gümrük emini olarak Rebi-

yülâhir 1172'de (Aralk 1758) azledil-

di. 1174'de (176C/61) arpa emini, Ra-

mazan 1175'de (Nisan 1762) matbah

emini, 1176'da (1762/63) ulûfeciyân-

yesâr aas, Zilhicce 1179'da (Mays

1766) yeniçeri odalar bina emini,

evval 1182'de (ubat 1769) yine ar-

pa emini ve 1183'de (1769/70) silah-

dar aas oldu. Sonra vefat etmitir.

(IV. 443)

Mustafa Aa CHezarfen) Topçu

Ocag'ndan yetierek ll65'de (1752)

topçuba oldu. 1170'de (1756/57) az-

ledilerek 1174'de (1760/61) kapclar

kethüdas ve a'bân 1176'da (ubat-

Mart 1763) cebeciba olup evval

1180'de (Mart 1767) azledildi. USVâe
(1767/68) yine cebeciba ve 1182'de

(1768/69) tekrar topçuba olup 1184'

de (1770) azledilerek az müâdette or-

duda vefat eylemitir. Olu Emin

Mehmed Aga'drC-^). (IV. 442/43)

Mustafa Aa (Hezârfen) Enderun'

da yetierek 1231'de (I8I6) pekir

aas ve o senede anahtar ve 1233'de

(1818) tülbend aas olug_ Safer

1234'de (Aralk 1818) emekli oldu.

Sonra vefat etti. 3V. 467)

Mustafa Aa (Iskemleci) Yüksele-

rek yah iken li69'da (1756) kapc-

lar kethüdas olup Cemaziyelevvel

1170'de (Ocak-ubat 1757) azledilip

Zilka'de'de (Temmuz-Austos 1757)

Bozcaada'ya sürgün edildi. Orada ve-

fat etnaitir. (IV. 434)

Mustafa Aa (Kabakç) Boaz ya-

maklarndan olup 22 Rebiyülevvel

1222'de (30 Mays 1807) Rumeli Klâ
nâzrlgyla turnacba payesini ald.

19 Cemaziyelevvel 1223'de (13 Tem-

muz 1808) idam edilmitir. (IV.

459/60)

MustafaAa (Kafeszâde) Kapcba-

lardandr. 15 a'bân 1173'de (2 Ni-

san 1760) vefat etti. Beikta'da med-

fundur. (IV. 436)

Mustafa Aa (Kahvecibazâde)
(Hac) Kapcba ve Galata voyvo-

das olmutur. Sonra 1200 (1786) ta-

rihlerinde iki defa tophane nâzn ol-

du. 10 evval 1209'da (30 Nisan 1795)

vefat etmitir. Üsküdar'a defnedildi.

(IV. 453)

Mustafa Aa (Kara) Cebehaneden

yetiip kethüda iken 1171'de (1757/

58) cebeciba oldu. Safer- 1173'de

(Ekim 1759) azledildi. 1174'de (1760/

61) ikinci defa cebeciba olup o se-

ne yine azledildi. 1180'de (1766/67)

üçüncü defa tayin edilip 1181'de

(1767/68) azledildi. evval 1182'de

(ubat 1769) dördüncü defa tayin edil-

di. 1184'de (1770/71) azlolunup 1185^

de (1771/72) topçuba oldu. 1189'da

(1775) azledilerek sonra vefat etti.

(ÎV. 445)

Mustafa Aa (Kara Osmanzâde)
(Hac) Aydn Güzelhisar â'yândr.

Sivrilme niyetinde iken Terzi Hüse-

yinAa memuren gidip Safer ll69'da

(Kasm 1755) katledilmitir. Oullan

Hac Ahmed Aa(-*) ve Hac Meh-

med Aga'dr(->). (IV. 436)

MustafaAa (Kara) (Koca) Yenie-

hirlidir. Zilhicce 1118'de (Mart 1707)

1139



1140

kul kethüdas olup Rebiyülâhr 1119'

da (Temmuz 1707) yeniçeri aas ol-

du. a'bân 1122'de (Ekim 1710) azle-

dilerek Gelibolu'ya sürüldü. evval
1124'de (Kasm 1712) ikinci defa ye-

niçeri aas oldu. 8 Rebiyülâhir 1125'

de (4 Mays 1713) azledilip Malkara

ve sonra Bihkeye sürüldü. 1127'de

(1715) orada vefat etti. (IV. 417)

Mustafa Aa (Karaba) Korkud
Bey'in oludur. Bâbüssaâde aas
olup 937'de (1530/31) vefat edip adna
mensup camiye defnedildi. (IV. 372)

Mustafa Aa (Kazganc) Yeniçeri

azmanlarndan olup 1223'de (1808)

kapcbalkla Gümühane emini ol-

mutu. Az müddette orada idam edil-

mitir. (IV. 460)

Mustafa Aa (Kehribar) (Hac)
Haseki olup 10 evval 1208'de (11

Mays 1794) vefat eyledi. Haydarpa-

a'da medfundur. (IV. 453)

Mustafa Aa (Krkbir) 1103'de

(1691/92) topçuba olup az müddet-

te emekli edildi. 1120'de (1708) top-

çuba oldu. Rebiyüle\^el 1121 'de

(Mays 1709) azledilmitir. Bu sene-

lerde vefat etti. (IV. 4l4)

Mustafa Aa (Kolçak) Bostanc

Ocagrndan yetiip bostanc oldu. Re-

biyülâhir 1202'de (Ocak-ubat 1788)

sürüldü. Brakldktan sonra Rebiyü-

lâhir 1211'de (Ekim 1796) Edirne

bostancbas oldu. Vefat oradadr.

(IV 456)

Mustafa Aa (Küçük) Hac Mehmed
Aa'nm olu olup 1174 sonunda (1761

ortalar) cebeciba oldu. Safer 1175'de

(Eylül 1761) azledilerek Gelibolu'ya

sürüldü. Brakldktan sonra 1184'de

(1770/71) ikinci defa cebeciba oldu.

O senenin Zilhiccesinde (Mart-Nisan

1771) azledildi. 1198'de (1784) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. (IV, 448)

Mustafa Aa (Maribî) Sarayda ye-

tierek saray- âmire aas, Zilka'de

107rde (Temmuz I66I) hasbdaba,
sonra kilerciba ve 1077'de (1666/

67) tekrar hasodaba olup 108rde

(1670/71) emekli edilmitir. Sonra

Edirne Saray aas olup 1092'de

(I68I) vefat etmitir. Üçba Camii ve

çemesini ina etmitir. (IV. 399)

Mustafa Aa (Miasyedi) Sarayda

hazinedarba olup Zilka'de 1235 'de

(Austos 1820) azledildi. Sonra vefat

etti. (IV. 467)

Mustafa Aa (Molla) Sadrazam Se-

lim Paa'nn akrabasndan ve silah-

orlerindendir. 124C'da (1824/25) ve-

fat etmitir. (IV. 469)

Mustafa Aa (Mühürdar) Vüzerâ

hizmetinden yetiip kapcba ve si-

pahiler aas olup 1125'de (1713) mî-

rahûr~ evvel oldu. Sonra vefat etti.

(IV. 416)

Mustafa Aa (Mühürdar) ehid Ali

Paa'nn mühürdardr. O sayede kap-
cba oldu. 4 Rebiyüle\^el llöO'da

(16 Mart 1747) çavuba oldu. 22 Re-

ceb ll6l'de (18 Temmuz 1748) azledi-

lerek birkaç gün sonra Rumeli ve Tu-

naya zahire memuru oldu. (IV. 430)

Mustafa Aa (Nakî) Enderun'dan

yetiip iyi bir halde ken III. Musta-

fa'nn tahta çknda (1757) kahveci-

ba olup siyasî ilere müdaheie etti

ve bu sebepten azledildi. Rebiyülev-

vel 1178'de (Eylül 1764) vefat etmi-

tir. Ayazma Camii 'nde medfundur.

Cömert, kanaatkar ve herkese iyilii

dokunurdu. (IV. 440)

Mustafa Aa (Pabucubüyukzâde)
Kapcba olup 1215'de (1800/01)



vefat etti. Kouydu'nda medfundur.

(IV. 456)

MustafaAa (Reis Kethüdas) (Ha-

c) Anadoluludur. Bu sebepten

"Türk" dahi dendi. Reisülküttab Meh-

med Efendi kethüdâigmdan kapc-

ba olup silahdar aas olmu ve ev-

val ll63'de (Eylül 1750) Msr'a gön-

derilmitir. ev\'^âl ll67'de (Temmuz-

Agustos 1754) yire silahdar aas ol-

du. Zilhicce ll69'da (Eylül 1756) ans-

zn vefat etti. Karacaahmet'e defno-

lundu. Orada bir mektep ve Tülbend

Mescidrne bir minber yapt. (IV. 433)

Mustafa Aa (Reiszâde) Bostanc

Ocarndan yetiip Cemaziyeâhir

ll47'de (Kasm 1734) haseki ve Zil-

hicce ll47'de (Mays 1735) bostanc-

ba oldu. Sonra vefat etmitir. (IV.

425)

MustafaAa (Seyyid) Kapcba ve

Hamid mütesellini olmutur. Rebi^oi-

lewel 1226'da (Nisan 1811) azledil-

mi olarak vefat etti. Kâgarî Dergâ-

hrnda medfundur. (IV. 462)

Mustafa Aa (Seyyid) (Hac) Ende-

run'dan yetime olup kiler kethüdas

ve sonra emsî Paa mütevellisi oldu.

20 Rebiyülâhr 1212-'de (12 Ekim

1797) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. (IV. 455)

Mustafa Aa (Terikoz) (Hac) Se-

nelerce gümrük emini oldu. Azilden

sonra Cemaziyele^^^el 1126'da (Ma-

ys-Haziran 1714) silahdar aas ve

Cemaziyelâhir'de^ (Haziran-Temmuz)

sipahiler aas oldu. Rebiyüle\^ei

1129'da (ubat-Mart 1717) azledildi.

O sene vefat eylemitir. Üsküdar'da

Miskinler'de medfundur. Olu Halil

Aandr ki, Gümrükçüzâde denir. Da-

mad Mustafa Aga'dr(-^). (IV. 417)

MustafaAa (Trnakç) Enderun da

yetierek tülbend aas, ilâveten ma-

beyne! ve trnakç oldu. III. Musta-

fa'nn vefatndan (1774) sonra affolu-

nup kapcba olarak hac görevini

yapm ve 1197'de (1783) babaki

kulu dahi. olup 1199'da (1785) vefat

eylemitir. Haydarpaa'da medfun-

dur. Oullarndan Mehmed Bey

1193'de (1779) ve brahim Bey 1233'

de (1818) vefat eylediler. brahim

Bey'in olu Ali Bey'dr(-^). Torunla-

rndan Mustafa Bey ve onun olu Râ-

id Bey, Mehmed Said Ziver Bey ve

Râid Bey'in olu Hâlid Bey ilmiye-

dendir. Hepsine "Trnakçzâde" de-

nir. (IV. 449/50)

Mustafa Aa (Tiryaki) Hac îvâz'n

oludur. Topçular kethüdas olup

1126'da (1714) topçuba oldu. O se-

ne Zilka'desinde (Kasm 1714) hasta-

landndan azledilerek ardndan ve-

fat etmitir. (IV. 414)

Mustafa Aa (Topuzlu) skeçeli Ti-

mur Agazâde Mehmed Aga'nm olu-

dur. Eski hanedandan olduundan ka-

dimen kapcba olup 1241 'de (1825/

26) mîrilalem oldu. 1244'de (1828/

29) 93 yanda vefat etmitir. 93 evlâd

olup vefatnda 40 kadar mevcut kal-

mtr. Mihriah Sultan Türbesi kabris-

tanna defnolunmutur. "Mîrialemzâ-

deler, Topuzluoullar" diye mevcut

bir aile olup maruf evlâdndan biri Ah-

med Bey'dir ki, asker olarak binba
ve miralay olup 1250 (1834/35) tari-

hinden sonra vefat etti. Biri de Meh-

med Emin Bey olup kapcba oldu.

Dieri Salih Bey dahi kapcba olup

Selanik valisi brahim Paa'ya kethüda

olmutur. Dierleri, ricalden Hüsnî

Bey ve ulemâdan Rifat Bey ile Vâkf

Bey'dir. (IV. 469/70)
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Mustafa Aa (Turunç) Genç Halil

Aga'nn(->) oludur. Kapcba ve

Galata voyvodas olup 1219 'da

(1804/05) vefat eyledi ve Miskinier'e

'defnedildi. Olu Mehmed Emin Bey
ve onun olu evket Bey'dir. (ÎL 300)

Mustafa Aa (Uzun) Anadoluludur.

Haseki olup Cemaziyelâhir 1126'da

(Ha^iran-Temmuz 1714) bostancba-

olup 1129'da (1717) azledilmitir.

Sonra vefat etti. (IV. 417)

Mustafa Aa (Yazc Çra) Çuka-

dar- ehriyârî olup 1221 'de (1806)

vefat etti, Ayrlkçemesi'ne defnedil-

di. (IV. 460)

Mustafa Aa (Zaim) 2uâmâdan
iken kapcba oldu. 1125'de (1713)

babaki kulu olmutur. Sonra vefat

etti. (IV. 416)

Mustafa Aa (Zaim) am ve Haleb

kap kethüdas olup a'bân 1172 'de

(Nisan 1759) vefat edip Üsküdar'da

Selimiye'ye dçfnedilmitir. Zengindi.

(IV. 434)

Mustafa Aa (Zaim) Kapcbadr.
Ramazan 1172'de (Mays 1759) ça-

vuba oldu. daresizliinden 2 Zil-

hicce 1172'de (27 Temmuz 1759) az-

ledilip Belgrad bina emini olmutur.

Orada vefat etti. (IV. 434)

Mustafa Aa (Zaim) Canikli Ali Pa-

a'nm adamlarndan olup zuâmadan
oldu. Sonra kapcbalkla Krm ordu-

suna defterdar oldu. Muharrem 1194'

de (Ocak 1780) vefat etti. (IV. 447)

MustafaAa (Zaim) (Hac) Haseki-

ba olup Cemaziyelâhir 11 47'de (Ka-

sm 1734) vefat etti. Haydarpaa'da
medfundur. (IV. 425)

Mustafa Aa (Zaim) (Hac) Sadra-

zam serdivam ve delibas ve sonra

kapcba olup Receb 1190'da

(Austos-Eylül 1776) vefat edip Üs-

küdar'a defnedilmi tir, (IV. 445)

Mustafa Aa Çelebi (Hac) Kapc-
ba olup ll68'de (:754/55) vefat et-

ti. Nuhkuyusu'nda medfundur. (IV.

432)

Mustafa Âlî Efendf. Yavuz Çelebi lâ-

kapl Mehmed Efendi'nin(-*) olu-
dur. Müderris ve Bursa mollas oldu.

Receb 1057'de (Austos 1647) vefat

etü. (IV. 391; IV. 133)

Mustafa Bey Hasan Bey'in oludur.

II. Murad devri (1421-1451) beylerin-

dendir. (IV. 370)

Mustafa Bey Kazganc Ken'an Bey'

den sonra sekbanb^a oldu. 857'de

(1453) ehid oldu. (IV. 370)

Mustafa Bey Karaca Ahmed Aazâ-
de olup silahdar kethüdas oldu. De-

nizde korsanlarla mücadeleye me-
mur olup haylice hizmette bulundu.

Sonra Preveze mütesellimi olup 40

mavna yaptrp gayretle o sahilde

hizmet eyledi. 20 tanesini düman
yaktysa da II. Mehmed (Fâtih) devri

(1451-1481) ortalarnda yiitlerden

olarak vefat etti. (IV. 370)

Mustafa Bey L Mehmed Bey'in olu
Mirza Bey'in oludur. Karamanoul-
larmn elinden Konya çktkda bu ka-

yp oldu. Sonra Varsak airetinden

yardm görüp Mesih Paa üzerine ser-

dâr olarak gidince Tarsus'a kaçp L
Bâyezid devri (1481-1512) balarnda
Msr'da idam edilmitir. (IV. 370)

Mustafa Bey Hac Hamza Beyzade-

dir, Karaman brahim Bey'in akraba-

sndandr. Beylerden olup Msr fethi

muharebesinde (1517) bulunmu ve

sonra vefat etmitir. (IV. 371)

Mustafa Bey Kzan Bâlî Paa'nn(-^)

kethüdâsyd. Sonra ümerâdan ol-

mu, 931'de (1524/25) defterdar Ab-



düsselâm Çelebi fesadna karmakla
suçlanarak kadedimitir. Ol. 3)

Mustafa Bey Bozok beyi olup 932'

de (1525/26) ehid oldu. (IV. 371)

Mustafa Bey Rumlu Hüseyin Bey'in

vefatnda 930'da (1524) Yemen beyi

oldu. Mahmud F.oca admda birini

müstear makar.nda bulundurup

güzel hareket etti. 932'de (1525/26)

Selmân Bey ile savanca katledildi.

(IV. 371/72)

Mustafa Bey Selmân Bey'in yeeni-

dir. 935'de (1528/29) Yemen Beyi ol-

du. Sonra Hindistan'a gidip orada

"Rûmî Han" lâkabm ald. Vefaüna

kadar gelmedi. (I^^ 372)

Mustafa Bey Karaman Mehmed Pa-

azade Ali Bey'in oludur. Müderris,

Sahn müderrisi oldu. 966'da (1558/

59) vefat etti. Bilgisi orta, sâlih, iffet-

liydi. (IV. 373)

Mustafa Bey Beylerden olup 967'de

(1559/60) Midilli. 969'da (1561/62)

Trabzon beyi oldu. Erzurum'da Çer-

ke skender Paa ile ran harbinde

bulunarak ehid oldu. (IV. 374)

Mustafa Bey Ferlâd Paa'nn(^) bü-

yük oludur. Kapcba ve lOOrde

(1592/93) mîrialem olup sonra vefat

etti. (IV. 16)

Mustafa Bey Siyâvu Paa'nm emek-

dar olup lOOO'de (1591/92) sadra-

zam kethüdas oldu. lOOl'de (1592/

93) azledilmi ve sonra vefat etmitir.

(IV. 379)

Mustafa Bey Caneûyba olup Ku-

loglu Mescidi'ni vapmtr. Minberini

lOll'de (1602/03) Muammere Hatun

koymutur. (IV. 570/71)

Mustafa Bey Cidde beyi olup Arabis-

tan'da muharebelerde bulundu ve

ehid oldu (l6301ar). (IV. 389)

Mustafa Bey Turhanzâde Turhan

Bey'in tomnarndandr. tibar kaza-

narak 1117'de (1705/06) vefatnda Si-

nan Paa Medresesi yaknnda defne-

dildi. (IV. 413)

Mustafa Bey Gümrükçü Hüseyin Pa-

a'nn(~>) oludur. Müderris, Edirne

mollas oiup Muharrem 1135'de (Ekim

1722) vefat etti. (IV. 419; L 198)

Mustafa Bey Kapcba olup 1163'

de (1750) vefat etti. Silivrikap'da def-

nedildi. (IIL 549)

Mustafa Bey zzet Ali Paa'nm da-

maddr. Kalemden yetierek 1159'da

(1746) Kesriyeli Ahmed Paa'nm ran

seferi olduunda maiyetine defterdar

oldu. Il6l'de (1748) maliye tezkire-

cisi, evval ll64'de (Agustos-Eylül

1751) tersane emini, Muharrem 1166'-

da (Kasm 1752) sadâret kethüdas

oldu. Rebiyülâhr ll67'de (ubat

1754) vefat etti. güzard. (IV. 431)

Mustafa Bey Yusuf Paa'nm olu
olup Sadrazam Abdullah Paa'ya da-

mad olmutur. Kapcba ve Receb

llöl'de (Temmuz 1748) babaki ku-

lu olup ll63'de (1750) kaynbaba-
mn azlinde ayrld. Rebiyülevvel

ll68'de (Aralk 1754-Ocak 1755)

matbah emini oldu. Cemaziyelevvel

ll69'da (ubat 1756) azledildi. Sonra

vefat etti. (V. 433)

Mustafa Bey Fazl Paa'nm oludur.

Kapcba ve Cemaziyelâhir 1173'de

(Ocak-ubat 1760) çavuba olup

am'da zelzele olduunda bina emini

oldu. O sene Zilka'desinde (Haziran-

Temmuz 1760) ayrld. Sonra vefat et-

ti. (IV, 438) [Ayn kii "Mustafa Bey

(Fazlî Paazade)" olarak IV. 435'de

bir kez daha yazlmtr.]

Mustafa Bey Köse Bahir Mustafa Pa-

a'nn(-*) hazinedar olup 1175 'de
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(1761/62) vefat etti. Üsküdar'a defne-

dildi. CIV. 441)

Mustafa Bey Sirke Osman Paa'nm
oludur. Kapcba olup Zilhicce

ll43'de (Haziran 1731) sipahiler aa-
s olmu ve sonra mrimîran olup

ll45'de (1732/33) Mara mutasarrf

olmutur. Sancakbeyliklerinde dola-

p talihi rast gitmeyince bir aralk az-

ledilmi olarak han köelerinde bir

paraya muhtaç kalmtr. Bu hali pa-

diah tarafndan duyulunca Cemazi-

yelâhir 1174'de (Ocak 1761) mîrimî-

ranl kapcbala çevrilip kapc-
lar kethüdâlg ihsan bu^orulmutur.

1175 (1761/62) tarihinden sonra vefat

eyledi. (IV. 437)

Mustafa Bey Elmas Mehmed Paa'
nm oludur. Kalemden yetierek hâ-

cegândan oldu. evv^âl 11 54 'de (Ara-

lk 1741) cizye muhasebecisi olmu-
tur. Il60'da (1747) mukabele- süvari

ve ll65'den (1752) 117re (1757/58)

kadar alt defa Anadolu muhasebeci-

si, e\^âl 117rde (Haziran 1758)

bamuhasebeci ve 1175 'de (1761/62)

Haremeyn muhasebecisi ve Cemazi-

yelâhir 1182'de (Ekim-Kasm 1768)

defter emini oldu. Birkaç günde ayrl-

d ve ardndan vefat etti. Ilml, doru
idi. Olu Mustafa Sâdk Bey ve torun-

lar Abdurrahman Bey ve Abdürra-

him Bey'dir. (IV. 442)

Mustafa Bey Caalazâde kz Hâcce

Hadice Hanm'm oludur. Kapcba
olup 1182'de (1768/69) vefat etti. Ve-

fa civarnda medfundur. (IV. 442)

Mustafa Bey 1526 Rikâb kethüdas

Hac Hüseyin Aga'nm(~*) oludur,

Hâcegândan olup 15 Safer 1185'de

(30 Mays 1771) vefat etti, Üsküdarda,

Miskinler'de medfundur. (L 214)

Mustafa Bey Karahisarî Ahmed Pa-

a'nm oludur. Kapcba olup

1190*da (1776) vefat eyledi. Karaca-

ahmet'e defnedilmitir. (IV. 446)

Mustafa Bey Dârendeli Abdurrah-

man Paa'nm oludur. Sadâret mü-
fettiiydi. 1191 'de (1777) vefat eyle-

mitir. (IV. 446)

Mustafa Bey Dârendeli Abdurrah-

man Paa'nm(-^) oludur. Müderris

olup sadâret müfettiliinde bulun-

mutur. 15 Zilhicce 1 191 'de (1 4 Ocak
1778) vefat ederek Ayrlkçemesi'ne

defnedilmitir. (III. 322)

Mustafa Bey Cihanzâde Hasan
Bey'in(->) akrabasmdandr. Kapc-
ba olup 1203 de (1788/89) vefat ey-

ledi. (L 156)

Mustafa Bey Torun Ahmed Reid
Bey'in(-^) kardeidir. 1222'de (1807)

vefat edip Üsküdar'a defnedildi. (I.

285)

Mustafa Bey Oenç Mehmed Agazâ-

de olup Boyâbâd ayanyd. Kapc-
ba oldu. Bu senelerde (18201er) ve-

fat etti. (IV. 47C0

Mustafa Bey Kapcba olup bir ara-

lk Gemlik kereste nâzn dahi olmu-
tur. Bu senelerde (18201er) vefat etti.

(IV. 470)

Mustafa Bey Menlik â'yân olup ka-

pcba olmutu. Bu senelerde

(1820'ler) vefat etti. (IV. 470)

Mustafa Bey Merzifonlu Mustafa Pa-

a'nm torunlarmdandr, 1241 'de

(1825/26) vefat ettL (IV, 468)

Mustafa Bey Ali Paa'nm kardei

olup kapcba oldu. 125rde (1835/

36) vefat edip Eyüp 'e defnedildi, (IV.

473)



Mustafa Bey Eski askerlerden olup

Dersaâdet redif miralay iken 1268'de

(1852) vefat etmitir. (IV. 475)

Mustafa Bey Gebzelidir. Sdkî Meh-

med Efendi'nin(->) damaddr. Mira-

lay olup 1270^de (1853/54) Rus-

çuk'da vefat eylenütir. Olu maarif

muhasebe mümeyyizi Mehmed
Bey'dir. (L 217)

Mustafa Bey Askerlikten yetiip mi-

ralay iken 1275'de (1858/59) vefat

edip Kayalar'a defnedilmitir. (IV.

478)

Mustafa Bey Mekteb-i i'dâdî müdürü

ve miralay olup e\^^âl 1276'da (Ni-

san-Mays 1860) vefat etti. (IV. 478)

Mustafa Bey Has::^.a redif miralayla-

rndan olup 1279'da (1862/63) vefat

eylemitir. (IV. 478)

Mustafa Bey Bahriye miralaylarn-

dan olup 1283'de (1866/67) vefat

ederek Kasmpaa'ya defnedilmitir.

(IV. 479)

Mustafa Bey Miralaylarn eskilerin-

den olup 11 a'bâr 1294'de (21 Aus-
tos 1877) Haydarpaa Hastahanesi

müdürü iken vefat ederek Haydarpa-

a'ya defnedilmitir. (IV. 484)

Mustafa Bey Radoviçlidir. Selânik'de

mektûbî kaleminden yetiip mümey-

yiz ve Zaman admda bir gazetenin

imtiyaz sahibi olmutu. Sonra stan-

bul'a gelip maari:' müdürlüklerinde

bulunmu ve nihsyet mekâtib-i ibti-

dâiye bakâtibi iken 1309'da

(1891/92) mekâtib-i i'dâdîye müdürü

olmu ve 15 Zilka'de 1310'da (31 Ma-

ys 1893) vefat eylemitir. nâ ve ki-

tabeti ve baz eserleri vardr. (IV. 488)

Mustafa Bey Sadrazam Edhem Paa'

nm oludur. Kalemden yetiip Cemi-

yet-i Rüsûmiye azas, Galata gümrü-

ü nâzn ve ülâ olmutur. 7 Zilhicce

1310'da (22 Haziran 1893) vefat edip

Üsküdar'da babasnn yanma defne-

dilmitir. (IV. 488)

Mustafa Bey Serasker Hasan Rzâ

Paa'mn oludur. Askere girerek mi-

ralay ve Tophane'de tecrübe daire-

sinde aza olup 14 e\^^âl 131 3'de (29

Mart 1896) vefat eyledi. Cevdet Pa-

aya damad olmutu. (IV. 490)

Mustafa Bey zvornik beyi olup

Nemçe savanda ehid oldu. (IV.

371)

Mustafa Bey Kasm Bey'in oludur.

Cesur beylerdendir. (IV. 370)

Mustafa Bey ehzade Cem'in yakn
olup Engürüs elçisi olarak göndermi

ve oralarda vefat etmitir. (IV. 370)

Mustafa Bey (Cerrahbazâde) He-

kimzâde Ali Paamn yeeni olmak

gerektir. Sersilahor olup 5 Rebiyü-

lev^-el ll68'de (20 Aralk 1754) vefat

eylemitir, Üsküdar'da medfundur.

(IV. 433) [III- 79'da Nuh Efendi'nin

torunu, Hekimzâde Süleyman Efen-

di'nin olu olarak "Hac Mustafa Bey"

balyla verilmi, vefat tarihi 1 Rebi-

yülewel 1168 (l6 Aralk 1754) olarak

gösterilmitir.]

Mustafa Bey (Çaparzâde) Ahmed
Paa'nn(-^) oludur. Babasnn yeri-

ne geçip 119rde (1777) Bozok muta-

sarrfta oldu. 1193'de (1779) Canikli

Ali Paa ile harbedip onu kaçmaya

mecbur etti. 1196'da (1782) katledil-

di. (I. 258)

Mustafa Bey (Ebezâde) stanbullu-

dur. Kalemden yetierek kap kethü-

das olmutu. Safer 1284'de (Haziran

1867) vefat eylemitir. (IV. 480)

Mustafa Bey (FazK Paazade) Ka-

pcba olup Cemazivelâhir 1172'de
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(ubat 1759) am'da zelzele oldu-

undan bina emini olmutur. 1173'de

(1759/60) çavuba olup Zilka'de

1173'de (Haziran-Temmuz 1760) az-

ledildi. Sonra vefat etti. (IV. 435) [Ay-

n kii IV. 438'de "Mustafa Bey" ola-

rak bir kez daha yazlmtr.]

Mustafa Bey (Gürcüzâde) 1044'de

(1634/35) Hamid beyi olup sonra ve-

fat etti. (IV. 389)

Mustafa Bey (Hac) Damad brahim

Paa'nm kardei Genç Ali Paa'

nn(-^) oludur. Kapcba olup 1194'

de (1780) vefat etti. Mskinler'e defne-

dildi. (III. 533)

Mustafa Bey (Hac) Kapcba, sur-

re emini, Cebbarzâde'ye ve bakala-

rna kap kethüdas oldu. Rebiyülâhir

1244'de (Ekim 1828) vefat etti. (IV.

470)

Mustafa Bey (Hac) Rauf Mehmed
Emin Paa'nn(-^) hazinedaryd. Istabl

payesini alarak Rebiyülevvel 127rde

(Kasm-Aralk 1854) vefat etti. (II. 423)

Mustafa Bey (tvâz Paazade) bra-

him Bey'in olu olup müderris,

1188'de (1774) babasnn eyhülis-

lâmlnda Edirne pâyesiyle Selanik

mollas ve birkaç gün sonra evvâl'de

(Aralk 1774) Mekke payesi oldu.

1198'de (1784) stanbul kads olup

Cemaziyelevvel 1199'da (Mart 1785)

Anadolu payesi ve 16 Cemaziyelev-

vel 1204'de (30 Ocak 1790) Rumeli

kazaskeri oldu. 24 Zilhicce 1204 'de

(4 Eylül 1790) Kbrs'a sürüldü.

1205'de (1790/91) orada vefat etti.

Saf idi. Olu Abdullah Efendi'dir(-^).

(IV 452)

Mustafa Bey (Karamanî) L Meh-

med Bey'in oludur. Babasnn emir-

liinde askerinin babuuydu. Bir

defa Osmanllara ve bir defa da Dul-

kadrh oluna esir olmutur. Dulka-

drl Msr'a gönderdi ve orada idam

edildi. (IV. 369/70)

Mustafa Bey (Koca) Msr beylerin-

den olup Silahdar Mehmed Paa'nm
valiliinde Msr'da slahat ve âsilerin

defedilmesi- hususlarnda hizmeti

geçmekle dirlie nail olmu bir merd-

di. (IV. 383)

Mustafa Bey (Köse Halil Paaza-
de) Kapcba olu'O mîrahûr- sân ve

Zilka'de ll62'de (Bkim-Kasm 1749)

mîrahûr- evvel olup ll63'de (1750)

azledildi. Baka görevlerde bulunup

çavuba olmuar. Sonra 1173'de

(1759/60) Halimi Mustafa Paa için

zmit'e gönderildi. Sonra vefat etti.

(IV. 435)

Mustafa Bey (Kuakszolu) Kap-
cba ve 1244'de (1828/29) Midilli

nâzn oldu. Sonra '/efat etti. (IV. 470)

Mustafa Bey (Küçük Yzsuf Beyza-

de) Abdurrahman Râtib Bey'in(-->) o-
ludur. Silahor olup 1225'de (1810) ve-

fat etti. Eyüp'de medfundur. (III. 326)

Mustafa Bey (Muslihiddin) II.

Mehmed'in (Fâtih; adamlarndandr.

Manastr Mescidi'ni kiliseden çevire-

rek imar eyledi ki, kapclar kethüda-

s olarak 874'de (1469/70) ehid ol-

mutur. (IV 370)

Mustafa Bey (Mfikellefeâde) Cez-

zar Ahmed Paa'nm kap kethüdas

olup arpa emini oldu. Dilinin uzunlu-

undan dolay Cemaziyelâhir 1214'

de (Kasm 1799) /kkâ'ya gönderilip

ardndan orduya gelmesini isteyen

emir gelmekle inme inerek vefat etti.

(IV. 457)

Mustafa Bey (Mütevellizâde) Mali-

ye memurlarndan olup 995 'de (1587)



Msr defterdar oidu. III. Murad dev-

ri (1574-1595) sonlarnda vefat etti.

(IV. 378)

Mustafa Bey (Mâyzen) Musâhib-i

padiah olup Cemaziyelâhir 1223 'de

(Austos 1808) ihraç olunmu ve

sonra vefat etmitir. (IV. 461)

Mustafa Bey (Pasaloglu) Beylerden

olarak Çaldran muharebesinde 920'

de (1514) ehid oldu. (IV. 371)

Mustafa Bey (Seyyîd) Canm Hoca

Mehmed Paa'nn(-») oludur. Tersa-

ne kethüdas olup azlinin 15. günü

25 muharrem 1191 'de (5 Mart 1777)

vefat etti. (IV. 446; IV. 230)

Mustafa Bey (ahbaz Paazade)

(Hac) Piyâle Paa'nm torunlanndan

olup Ramazan 1244'de (Mart 1829)

vefat etti. Dedesinin camiinde med-

fundur. (IV. 468)

Mustafa Bey (Tü^nakçzâde) Tr-

nakç Mustafa Aga'nm torunudur.

Müderris, molla olup evval 1255'de

(Aralk 1839) Msr mollas ve Muhar-

rem 1257'de (Ma::t 1841) Mekke mol-

las olup gitmeden önce vefat eyle-

mitir. Haydarpaa'da medfundur.

Damad, Pazarbazâde Mehmed Kâ-

mil Efendi'dir. (F/. 474)

Mustafa Can Aa Topçu Oca ye-

timesidir. Toparabacbas olup Re-

biyülâhir 1184'de (Austos 1770)

Gülhane'ye memur oldu. Sonra top-

çuba da olup '..190 (1776) ylndan

sonra vefat etmitir. (IV. 443)

Mustafa Çavu Yükselerek Galata

ve sonra ehremini oldu. III. Murad

devri (1574-1595) sonlarnda vefat et-

ti. (IV. 378)

Mustafa Çavu Dülgerzâde sülâle-

sinden Üsküplü Pîrî Çavu'un olu-

dur. Üçati Paa';in akrabasndan ol-

duundan 1013'de (1604/05) Erzu-

rum'a mütesellim gönderilip çok sert

davranmasndan dolay paas gitme-

den ikisi de azledilmitir. Sonra vefat

etti. (IV. 381)

Mustafa Çavu Tatlkuyu Mekte-

bi'nin bânîsidir. (IV. 391)

Mustafa Çavu (Keklik) Amasya'da

II. Bâyezid'e cülus müjdesi (1481)

için müjdeci gitmekle mesnede nail

olmu ve bu ikbâl içinde vefat etmi-

tir. (IV. 370)

Mustafa Çavu Aa Klavuz- padi-

ah olup ll68'de (1754/55) vefat ey-

lemitir. Topkap'da medfundur. (IV.

432)

Mustafa Çelebi Anadolu kethüdas

olup Msr fethine (1517) yakn Tu-

manbay'a elçilikle gönderildii srada

biçareyi ehid etmitir. (IV. 371)

Mustafa Çelebi Arpa emini ve 930'

da (1524) defterdar- sânî ve 941 'de

(1534/35) badefterdar oldu. Safer

949'da (Mays-Haziran 1542) vefat et-

ti. Tamektebine defnedildi. Evlâdna

"Kametîzâdeler" denmitir. Olu Ab-

durrahman Çelebi'dir. (IV. 373)

Mustafa Çelebi dris-i Bitiisî'nin(-^)

oludur. Tabip olup 960'da (1553)

vefat etti. Üç dilde airdi. Mahlas

Emirek'dir. (I. 310)

Mustafa Çelebi Ayasofya mütevellisi

olup 1042'de (1632/33) vefat etti.

Ayasofya harimiyle musluklarn ta-

mir eylemitir. (IV. 388)

Mustafa Çelebi Manisaldr. 1084'de

(1673/74) vefat etti. airdir. (IV. 401)

Mustafa Çelebi ehzade Bâyezid'in

niancsyd. ran taraflarnda vefat et-

mitir. (IV. 373)

Mustafa Çelebi (Karaka) Hac Ab-

dullah'n oludur. Sultan brahim
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devrinde (1640-1648) Saryer'de bir

mescid yapt. (IV. 391)

Mustafa Day Geliboluludur. 1112'

de (1700/01) Trablus'da day olup

1114'de (1702/03) vefat etti. (IV. 413)

Mustafa Dede eyh Abdülvedûd'un
halifelerinden olup tekkesine eyh
oldu. Vefatnda Tokmaktepeye def-

nedildi. (IV. 371)

Mustafa Dede eyh Hamdullahn
oludur. 945'de (1538/39) vefat etti.

(IV, 373; II. 243)

Mustafa Dede (Saçl) Karamanl bir

meczuptur. Nakibendî olup Keman-
ke Mustafa Paa kendine inandn-
dan yanm Hoca Fazlullah Zaviye-

si'nde hücre yapmt. Ömrü riyâzede

geçip günde bir fincan lk süt içer ve
su yerine nar yerdi, Yalanmcaya ka-

dar gusl gerekmedi. 1058'de (1648)

1148 vefat eyledi, (IV. 391)

Mustafa Dede (Siyahî) Annesi Ha-

be olduundan bu mahlas ald. Dâ-
ni Ali Dede'den terbiye gördü. Lefko-

e, Gelibolu, Kbrs mevlevîhanelerin-

de eyh oldu. 1123'de (1711) Kbrs'da
vefat eyledi. Arif, air olup Divan
vardr. Müneccimba Ahmed Dede
çada ve muhalifiydi. (IV. 415)

Mustafa Dede (Yldz Dede) Mec-
zub- nak- ehl-i hal id. Il43'de

(1730/31) vefat eyledi. Ermi saylan-

lardandr. Bahçekapfda halen adyla
anlan Yldz Hamamfmn arkasnda
medfundur. Burasn, Köstendilî eyh
Ali halifelerinden Mustafa Efendi tek-

ke yapmtr. Il66'da (1753) vefat

edip yerine Seyyid Mehmed Efendi

eyh oldu. 1190'da (1776) Ömer
Efendi eyh olup o da bu postta öm-
rünü tüketti. (IV. 424)

Mustafa Efendi Karamanldr. Zeke-

riya b. Aydomu'un oludur. Msr'

da örenimini tamamlad. 908 'de

(1502/03) vefat etti, Mishah erhi'ne

haiye, Mukaddima-i Ebû'l-Leys'e

Muvazzah adnda b:r erh yazmtr.
(IV. 371)

Mustafa Efendi Izniklidir. Müderris-

olup Rebiyülâhr 968'de (Ocak 156l)

vefat etti. Sâlihdi. (IV. 373)

Mustafa Efendi Mulal Süleyman

Efendi'nin olu olup 884-"de (1479)

dodu. Emir Buhar: 'ye mürid olup

ilim örenerek 10 sene Mekke'de

oturdu. Orada defalarca Beyzâv ve

Buhar oyivX\xç> eyh Ebi'd-Derdâ'nn

iaretiyle Horasan'da Hac Muham-
med b. Mahdumî hizmetinde irad

olundu. Semerkand'de Ulug Bey
Medresesi'nde müderris ve müftü ol-

du. Hâce Abdullah Semerkandî Zavi-

yesi'ne eyh olup 968'de (1560/61)

vefat etmitir. Semerkand'de iken

memleketine gitmeyi hasretle istemi,

bir defasnda o tarafa elçi geldikde

kz kardeinin oullarna medrese ri-

casnda olduunu arzeyleyince mak-

bule geçti. Bu gençler, Mulal Mah-
mud oullar Ali Efendi ve Ahmed
Efendi olup 980'de (1572/73) ve 992'

de (1584) vefat etmilerdir. (IV. 373/

74)

Mustafa Efendi Müneccimba olup

Safer 979'da (Temmuz 1571) vefat et-

ti. (IV. 376/77)

Mustafa Efendi Alaehirlidir. Müder-

ris olup 979'da (1571/72) vefat etti. l-

me hevesli, keskin zekâlyd. (IV. 376)

Mustafa Efendi Üsküplüdür. Mü-
derris olup e\^^âl 994'de (Eylül-Ekim

1586) vefat etti. Âlimdir. (IV. 378)

Mustafa Efendi Birgivî Mehmed
Efendi'nn(-^) oludur. Kad olup

990'da ^(1582) Trablus kads olmu



995'"de (1587) vefat etmitir. Emir Bu-

har'de medfurdur. Hidayey^ ve

Miftâh'z talil^at vardr. (IV. 1217

Mustafa Efendi Maliyeden yetiip

990'da (1582) Anadolu defterdar ol-

du. Azilden sonra yine bu mansp
teklifinde Haleb defterdarln tercih

eyledi. 996'da (1588) kk- sânî def-

terdar ve sonra yine Anadolu defter-

dan oldu. III. Murad devri (1574-

1595) sonlarnda vefat etti. (IV. 378)

Mustafa Efendi Bakî Efendi vasisi

denir. a-'bân :.005'de (Mart-Nisan

1597) vefat etti. Salih, dindard. (IV.

379)

Mustafa Efendi Abdullah Efendi'

nin(-*) oludur. Babasnn yerine

Merkez Efendi ^:^ekkesi'ne eyh olup

1008=de (1599/1600) vefat etti. Tek-

kede medfundur. (III. 364)

Mustafa Efendi Ayaldr. Müderris,

Ankara müftüsi^. olup Safer 1009'da

(Austos-Eylül :600) vefat etti. Âlim,

salihdi. (IV. 380)

Mustafa Efendi Belgradldr. Müder-

ris olup Rebiyülâhr 1015'de (Austos

1606) vefat etti. Güzel hal sahiplerin-

dendi. (IV. 381/32)

Mustafa Efendi Aydnldr. Kad
olup azledilmi olarak Manisa'da

iken hemehrisi Lala Mehmed Paa
vastasyla ehzade Mehmed'in oul-

larna muallim oldu. 1003'de (1595)

IIL Mehmed olarak tahta çknca res-

men ehzadeler hocas olup 101
2
'de

(1603) ehzade I. Ahmed'in tahta ç-

knda muailin-i sultam oldu. 1016'

da (1607/08) vefat eylemitir. Sun'ul-

lah Efendi namazn klp Süleymani-

yeye deTiedildi. Güzel ahlâkla me-
hur olup tavrlar babayaniydi. Ken-

dini beenmilik ve gösteriten kaç-

nr, pîr-i nûrânî, sâiih, edipdi. Oulla-

r, Ali Efendi ve Mes'ud Efendi 'dir.

(IV. 382)

Mustafa Efendi Kara Süleyman

Efendi'nin oludur. Müderris, Mara,

iki defa Gelibolu, Tebriz, Kayseri,

Kudüs ve Badad mollas olmutur.

1019'da (1610) vefat etti. Talihi kuv-

veti! ve lâtifeciydi. (IV. 383)

Mustafa Efendi Selâniklidir. Hare-

meyn mukataacs, sipah kâtibi ve

Anadolu muhasebecisi olmutur. Bu

senelerde (I6OO-I6IO aras) vefat etti.

Krk senelik bir Tarih yazd. (IV. 380)

Mustafa Efendi Kefelidir. Müderris,

Vize ve Azak müftüsü oldu. 1020 'de

(l6ll)vefatetti. (IV. 383)

Mustafa Efendi Tarsusludur. Müder-

ris, sonra emekli olup Ramazan 1024'

de (Ekim l6l5) vefat etti. Müfessir,

muhaddis, okumakla megul biri ola-

rak Tefsir-i erife talikat vardr. (IV.

383)

Mustafa Efendi Devirme olup kzl

külahla Enderun'a ahnp çalarak

müderris ve Haleb, Mekke mollas ol-

mutur. Zilka'de 1025'de (Kasm

1616) vefat eyledi. Âlim, salih, der\d-

merepdi. Ebâh ve NazâirA Fkhi-

yeje erh yazmtr. (IV. 384)

Mustafa Efendi Hurpetelidir. Tah-

silden sonra bir müddet Bursa'da

oturdu. Sonra Gemlik'de imam ve

hatip olup lOlO'da (1601/02) Cerrah

Mehmed Paa, camii bitiminde sesini

beenince imam oldu. 10l5'de (I6O6/

07) mam- sultanî oldu. Receb 1024'

de (Austos 1615) Anadolu payesi ve-

rilip vazifesine 250 akçe zammedildi.

Zilhicce 1025'de (Aralk I6I6) vefat

eyledi. lme müntesip ve sadece air-

di. Tarih ve mev'izaya ait eserleri olup
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kerim ve dost canlsyd. Olu sudur-

dan Mehmed Efendi'dir. (V. 383)

Mustafa Efendi Seyfullah Efendi 'nin

oludur. Müderris, molla olup 1025'

de (l6l6) Medine mollas oldu. Son-

ra emekli olarak a'bân 1026'da

(Austos 1617) vefat etmitir. Hâce-i

padiah Mustafa Efendi'nin damad
olup emeli büyük ve ikbâline marur
ise de nail olamamtr. (IV. 384)

Mustafa Efendi Bâlî Efendi'nin o-
ludur. Müderris, Haeb, Msr ve Edir-

ne mollas oldu. Rebiyülevvel 1024'

de (Nisan l6l5) stanbul kads olup

Safer 1026'da (ubat l6l7) azledildi.

16 Muharrem 1027'de (13 Ocak I6l8)

ateli hummadan vefat eylemitir.

Eyüp'de Defterdar Camii'nde med-
fundur. Seçkin âlimlerdendir. Edip,

vakur, sabrl, doru ve ilimle me-
guldü. (IV. 384)

Mustafa Efendi Kalemden yetiip

mukataac, Anadolu muhasebecisi

oldu ve bu gibi hizmetlerde bulundu.

1026'da (1617) reisülküttab olup 1027'

de (1618) azledildi ve sonra vefat et-

ti, (IV. 383)

Mustafa Efendi Adanahdr. Müder-
ris, Trablusam ve Belgrad mollas ol-

du. a'bân 103rde ^(Haziraa 1622)

vebadan vefat etti. Âlim, edip, din-

dard. (IV. 384)

Mustafa Efendi Kecdehan Abdullah

Efendi'nin oludur. Müderris olup

Cemaziyelevvel 1032'de (Mart 1623)

vefat etti. Kerimdi. (IV. 385)

Mustafa Efendi Yenice-i Vardarldr.

Müderris^ olup 1037'de (1627/28) ve-

fat etti. Alim, fâzl, dervi, tarihçi ve

edipd. Kenar müftülerinin önde ge-

enlerindendir. (IV. 388)

Mustafa Efendi Konyaldr. Babas
Sogukkuyu Camii imamyd. Vefatn-

da oraya imam ve ehzade Camii'ne

vaiz oldu. Cemaziyelâhr 1041 'de

(Ocak 1632) vefat etti. Fâzl, muhad-
dis, müfessirdi. (IV. 388)

Mustafa Efendi eyhlerden Abdül-

kerim Efendi'nin oludur, 1041 'de

(1631/32) Mehmed Paa Tekkesi ey-
hi oldu. 1045'de (1635/36) vefat etti.

(IV. 389)

Mustafa Efendi Malkaraldr. Mü-
derris olup Cemaziyelevvel 1050'de

(Agustos-Eylül 1643) vefat etti. (IV.

389)

Mustafa Efendi Bayram Paa imam-
dr. Müderris olup 1055'de (1645) ve-

fat etmitir. Olu Kaya Receb Efen-

di'dir. (IV. 390)

Mustafa Efendi eyh Davud'un o-
ludur. Müderris, Mekke kads olup

1058'de (1648) am'da vefat etti. Sa-

lih bir ihtiyard, (IV. 391)

Mustafa Efendi Elmir Sultan eyhi
Mehmed Efendi'nin oludur. Kendi

de eyh oldu. IO6O' la (1650) vefat et-

ti. (ÎV. 391)

Mstafa Efendi Anadoluludur. Hus-

rev Paa'ya imamlndan dolay mü-
derris oldu. Bursa mollas olup Mu-
harrem 1064'de (icralk 1653) vefat

etti. (IV. 393)

Mustafa Efendi Kalemden yetiip

hâcegândan olmu ve Haremeyn
muhasebeciliine tayin edilmitir.

1074'de (1663/64) valide sultana ket-

hüda oldu. Birkaç sene hizmetten

sonra vefat eyledi. (IV. 398)

Mustafa Efendi Geylânl Tevfik

Efendi 'nin(-+) torunu, Ahmed Efendi'

nin(-^) oludur. Müderris olup Rebi-

yülevvel 1079'da (Austos I668) ve-

fat etti. Emir Buharî'de medfundur.

(II. 54)



Mustafa Efendi brikdar- sultanî

olup 1083'de (1672/73) hâcegânlkla

Haremeyn muhasebecisi oldu. Bu se-

nelerde vefat etti. JV. 399)

Mustafa Efendi Boluludur. Tacir

Ahmed'in oludur. Müderris, molla

oldu. Receb 1056'da (Austos-Eylül

1646) stanbul kads oldu. Rebiyü-

levvel 1057:de (Nisan 1647) azledildi.

evval 1063'de (Eylül l653) Anadolu

pâyesiyle ikinci defa stanbul kads
oldu. Cemaziyelâ:ir 1065'de (Nisan

1655) azledildi. Ramazan 1066'da (Ha-

ziran-Temmuz 16:56) Anadolu kazas-

keri olup 1067'de (1656/57) Rumeli

payesi oldu. O sene 3 a'bân'da (17

Mays l657) Rumeli kazaskeri olup 6.

günü eyhülislâm oldu. Cemaziyelâ-

hir 1069'da (Mar: l659) azledilerek

Mihalç'a sürgün edildi. Sonra Bolu'

ya gönderildi. Buradan hacca gidip

dönüte Msr'da ikamete memur ol-

du ve Çize arpal ile kanaat eyledi.

Cemaziyelâhir lC^86'da (Austos-Ey-

lül 1675) orada vefat etti. Fâzld.

Kenz erhi ve Eaâl-i Te'sisiye'ye ha-

iyesi vardr. Ya 86'dr. Kardei su-

dûrdan Ali EfendMir. (IV. 400/01)

Mustafa Efendi Gernilidir. Ahmed

Efendi'nin oludur. Müderris, Msr
mollas olup dönerek 1093'de (1682)

vefat etti. Âlim, fakih olup fkh mec-

muas vardr. (IV 402)

Mustafa Efendi Üsküdarl Ömer b.

eyh Mehmed'in oludur. Süleyma-

niye vaizi iken 1094'de (1683) vefat

eyledi. Müîteka erhi, Molla Câmîye

ta'likat yazmtr. (IV. 402)

Mustafa Efendi Atl Dâvud Efendi'

nin(^) oludur. Medine mollas ol-

duktan sonra Receb 1098'de (Mays

1687) vefat etti. C üzel huyluydu. Olu
Ahmed Efendi'dir(^). (IV. 405; L 325)

Mustafa Efendi Esiri Mehmed Efen-

di'nin kardeidir. Müderris, molla

olup Zilka'de 1083'de (ubat-Mart

1673) stanbul kads oldu. Cemaziye-

levvel 1084'de (Agustos-Eylül 1673)

azledildi. Receb 1085'de (Ekim l674)

Anadolu kazaskeri olup Cemaziye-

levvel 1087'de (Temmuz 1676) azle-

dildi. Rebiyülevvel 1094'de (Mart

1683) Rumeli kazaskeri oldu. Cema-

ziyelevvel 1096'da (Nisan l685) ayrl-

d. Zilhicce 1098'de (Ekim l687) ve-

fat etmitir. Âlim, zengindi. (IV. 405)

Mustafa Efendi Mirza Mehmed Efen-

di'nin(->) oludur. Müderris olup 21

Muharrem llOO'de (15 Kasm l688)

vefat etti. Çok zekîydi. (IV. 185)

Mustafa Efendi Abdülahad Nurî

Efendi'nin(^) oludur. Babasnn Sa-

fer 106l'de (ubat 1651) vefat üzeri-

ne eyh oldu. Rebiyülevvel 1102'de

(Aralk 1690) 56 yanda iken vefat

etti. Eyüp'de medfundur. (IIL 294)

Mustafa Efendi Uakldr. Müderris

olup llOl'de (1689/90) vefat etti.

Âlim, fâzldr. (IV. 406)

Mustafa Efendi Ocak aas Kör Ah-

med Aga'nm olu olup müderris ol-

du. Receb 1107'de (ubat l696) vefat

etti. (IV. 409)

Mustafa Efendi Kürdistanhdr. Ha-

dice Sultan'm bendelerinden olup

müderris ve baltaclar hocas oldu. Zil-

ka'de 1108'de (Mays-Haziran l697)

vefat eyledi. (IV. 409)

Mustafa Efendi Navluncu Hüseyin

Çelebi'nin oludur. Müderris iken Sa-

fer 1109'da (Agustos-Eylül 1697) ve-

fat etmitir. (IV. 409/10)

Mustafa Efendi Ruha müftüsünün

oludur. Müderris olup Üsküdar mol-

las oldu. 1108'de (1696/97) vefat ey-

ledi. (IV. 409)
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Mustafa Efendi Karamanl Yusuf
Efendi'nin oludur. Müderris olup a'
bân 11 09 'da (ubat-Mart l698) vefat

etmitir. (IV. 410)

Mustafa Efendi Peçevî Yusuf Efen-

di'nin oludur. 15 Rebiyüle^^^el 1019'

da (11 Haziran l6l0) dodu. Tahsil

görüp Uâkî tarikinde feyz ald.

lllO'da (1698/99) vefat eyledi. Kera-

meti zahir bir pirdi. Olu Ahmed Ari-

fi Efendi'dir. (IV. 411)

Mustafa Efendi Malat^^al Mehmed
Efendi'nin oludur. Müderris, Bursa

mollas oldu. 15 Receb 1112'de (26

Aralk 1700) vefat etti. stavroz'da

defnedildi. nanc salamd. Oullar
Râid Efendi ve Ubeydullah Efen-

di'dir. (IV. 411)

Mustafa Efendi Babas Mahmud
Efendi^nin(-+) yerine 1090^da (1679)

Bursa'da Açkba Mahmud Efendi

Tekkesi'ne eyh oldu. 25 Zilka'de

lll6'da (21 Mart 1705) vefat etti. Sa-

lih bir zat idi. (IV. 319)

Mustafa Efendi Babâli'den yetiip

tezkire-i sân, n09'da (1697/98) tez-

kire-i evvel oldu. 1117'de (1705/06)

padiah dâyesini hacca götürmeye
memur edilip o sene Zilka'desinde

(ubat-Mart 1706) bindii gemi batn-

ca vefat etmitir. Allahm hikmeti dâ-

ye kadn kurtulmutur. (IV. 4 14)

Mustafa Efendi Bâlî Efendi Zaviyesi

eyhi olup 1119'da (1707/08) vefat

etti. (IV. 414)

Mustafa Efendi Bursa'da Ulu Cami
salâ-gûsudur. 1120'de (1708) vefat et-

ti. Emirsultan'da medfundur. Keif ve

kerameti açkt. (IV. 415)

Mustafa Efendi a'bânî eyhlerinin

büyüklerinden olup 1122'de (1710)

vefat eylemitir. Maçka'da a'bânî
Tekkesi'ni yaptrd. (IV. 415)

Mustafa Efendi Erzincanl eyh
Mehmed'in oludur. 1078'de (1667/

68) Divitçi Zaviyesi eyhi oldu. Bura-

dan Hüdâî Tekkesi'ne eyh olup son-

ra azledilerek Erzincan'a gitti. 1114'

de (1702/03) Kad-rga'da Mehmed Pa-

a Tekkesi eyhi oldu. 1117'de (1705/

06) tekrar Hüdâî Tekkesi 'ne eyh ol-

du. Zilka'de 1123'de (Aralk 1711) ve-

fat etti. Dindar, âlim, ârif bir pîrdi. Ye-

ri, Dede Çelebi diye bilinen Mehmed
Efendi'ye verilmi.^tir. (IV. 415)

Mustafa Efendi Atâullah Mehmed
Efendi'nin(->) oludur. Müderris olup

1124'de (1712) vefat eyledi. (III. 476)

Mustafa Efendi Acemzâde Hüseyin

Efendi'nin imamj olup böylece lâ-

kapland. Müderris ve am mollas
oldu. Safer 1127'de (ubat 1715) ve-

fat eyledi. (IV. 4l6)

Mustafa Efendi Bosnaldr. Sultan

Selim Camii vaizi olup 15 Rebiyülev-

vel 1127'de (21 Mart 1715) vefat et-

mitir. Fâzl, beli, müfessir bir pîrdi.

(IV. 416)

Mustafa Efendi Karahisarldr. Mü-
derris olup Safer 1127'de (ubat 1715)

vefat etti. (IV. 4l6)

Mustafa Efendi Kazdaldr. Müder-
ris olup Safer 1127'de (ubat 1715)

vefat etti. (IV. 4l6)

Mustafa Efendi Boluludur. Müderris

ve eyh sa'ya damad olmutur. Mu-
harrem 1128^de (Ocak 1716) vefat et-

ti. (IV. 416)

Mustafa Efendi înegöllüdür. Kuds^
zade mülâzimi olup müderris olmu-
tur. 24 Safer 1129'da (7 Ocak 1717)

vefat etmitir. (IV. 416/17)

Mustafa Efendi Merzifonludur. Tez-

kireci Hüseyin Efendi'nin olu olup

müderris, Mekke mollas oldu. Safer



1134'de (Kasm-AraliK 1721) vefat et-

ti. (IV. 419)

Mustafa Efendi Erzurumludur. Mü-

derris olup 9 Zilka^de 1134'de (21

Austos 1722) vefat etti. (IV. 419)

Mustafa Efendi Mü;.eccimba olup

9 Zilka'de 1134'de (21 Austos 1722)

vefat etti. Yerine Mustafa Zekî Efendi

geçti. (IV. 419)

Mustafa Efendi Nurullahzâde Ab-

dullah Efendi 'nin(-^; kardeinin o-
ludur. Müderris, zmir mollas olup,

azledilmi olarak gelirken 29 Cemazi-

yelâhir 1135'de (6 Nisan 1723) vefat

etmitir. (III. 370)

Mustafa Efendi Tosyaldr. Müder-

ris, molla olup 8 ewâl 1128'de (25

Eylül 1716) stanbul kads oldu. 6

Cemaziyeie\^^el 1129'da (18 Nisan,

1717) azlolunup Saler 1135'de (Ka-

sm-Aralk 1722) Aradolu kazaskeri

oldu. O sene 28 e\^^ârde (1 Austos

1723) vefat etti. Çou ilimlere vâkft.

Olu Sa'dî Emin Mehmed Efen-

di'dir(->). (IV. 419/20)

Mustafa Efendi Akhisarldr. Müder-

ris, Eyüp mollas olup 6 Zilka'de 1137'

de (17 Temmuz 1725) vefat etti. Yu-

muak huyluydu. QW. 420)

Mustafa Efendi Ebezâde Abdullah

Efendi'nin(-*) kardei Hüseyin Efen-

di'nin oludur. Müderris, 1131'de

(1719) Medine, 1137'de (1724/25) Se-

lanik, sonra Bursa ve Mekke mollas

olup vefat etmitir, Olu Hüseyin

Efendi'dir(->). (III. 372)

Mustafa Efendi Çukaczâde damad-

dr. Müderris olup evval 1139'da

(Haziran 1727) vefat etmitir. (IV. 421)

Mustafa Efendi Kalemden yetiip

Daltaban Mustafa Paa'ya divan kâti-

bi ve Çorlulu Al Paa zamannda ye-

niçeri kâtibi oldu. Sonra Krm han
kap kethüdas, tekrar yeniçeri kâtibi,

1127'de (1715) piyade mukabelecisi,

1130'da (1718) defterdar vekili, sonra

yine yeniçeri kâtibi, Receb 1136'da

(Nisan 1724) Azak Kalesi bina emini,

1137'de (1724/25) büyük ruznâmeci

ve ev\^âl 1138'de (Haziran 1726)

ran canibi ve Tebriz defterdar, son-

ra darbhane emini oldu. 14 Cemazi-

yelâhir 1139'da (6 ubat 1727) vefat

etü. Hukuka uyar ve hayra çalr
olup çou zaman hastayd. Oullar

Behçet Efendi ile Sârim brahim Pa-

a'dr. (IV. 422)

Mustafa Efendi Sivasldr. Müderris

olup 14 evv^âl ll40'da (24 Mays
1728) vefat etti. (IV. 421)

Mustafa Efendi eyhülislâm mam
Mehmed Efendi'nin yeeni ve dama-

ddr. Müderris, Bursa mollas ve niha-

yet Mekke kads olup Muharrem

ll42'de (Austos 1729) vefat eylemi-

tir. Olu Emin Efendi'dir. (IV. 422)

Mustafa Efendi Kadiri eyhidir.

Il42=de (1729/30) vefat edip Ayrlk-

çemesi'ne defnedildi. (IV. 422)

Mustafa Efendi Karahisari Ya'kub

Efendi'nin(->) oludur. Kudüs molla-

s olup ll48'de (1735/36) vefat etmi-

tir. Ayasofya'da medfundur. (IV. 649)

Mustafa Efendi ÇavTilar kâtibi olup

1150'de (1737/38) vefat etti. Olu
Hac Mehmed Hayrî Efendi 'dir(-^).

Dier olu mevâlîden evkî Hüseyin

Efendi'dir. Bir olu da Abdurrahman

Efendi'dir ki, ll60'da (1747) vefat et-

mitir. Kz hâcce Fatma Hanm'm o-
lu Mehmed zzet Efendi a'bân 1200'

de (Haziran 1786) vefat etti. Babasy-

la Üsküdar'da medfundur. Sudûrdan

Kâtibzâde Mehmed Ref' Efendi'nin
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babas, çavular kâtibi Mustafa Efen-

di olup 1125'de (1713) vefat etmi ol-

duu görülmü ise de bu zat olmas

daha muhtemeldir. (IV. 425)

Mustafa Efendi stanbul aas ruz-

namecisi olup 115rde (1738/39) ve-

fat eyledi. Üsküdar'da medfundur.

(ÎV. 426)

Mstafa Efendi Nianc brahim Pa-

a'nn imam ve eyhülkurrâ olup

1157'de (1744) vefat eyledi. Keskin-

dede'de medfundur. (IV. 427)

Mustafa Efendi Sivasldr. Seyyid

Mehmed Aga'nm kardei olup cizye

muhasebecisi olarak 1135'de (1722/

23) onun azlinde gözden uzak kalm
ve ll43'den (1730/31) sonra mevku-

fatî ve bu gibi hizmetlerde bulunmu,

1150'de (1737/38) emekli edilip 1157'

de (1744) vefat eylemitir. Eyüp'de

medfundur. (IV. 427)

Mustafa Efendi eyhülislâm Seyyid

Feyzullah Efendi'nin oludur. 1090'

da (1679) doup müderris oldu. 1113'

de (1701/02) Mekke mollas olup

lll4'de (1702/03) Anadolu kazaskeri

oldu ve ardndan Rumeli payesi oldu.

1115'de (1703/04) azledilip ve Bur-

sa'ya sürülerek 28 sene orada kald.

Rebiyülevvel 1143 sonlannda (Ekim

1730 balar) braklp 10 Safer 1145'

de (2 Austos 1732) Rumeli kazaskeri

oldu. 1 Zilhicce ll48'de (13 Nisan

1736) eyhülislâm oldu. 30 Muharrem

1158'de (4 Mart 1745) vefat etti. ffetli,

dindar, adaletli, yumuak huyluydu.

Eyüp'de bir çeme ve Nianca'da Nak-

ibendîlere mahsus bir tekkesi ve Sa-

raçhane'de hayr vardr. Üsküdar'da

Eski Menzilhane'de annesinin yamna

defnedildi. Olu Seyyid Mehmed
Efendi'dir(-^). eyhülislâmlnda ilk

kethüdas Hac Mehmed Efendi'dir(->)

Onun yerine de Hac :;smaii Efendi(-^)

geçmitir. (IV. 428/29)

Mustafa Efendi Müderris, molla ve

sonra Bursa mollas oldu. Il64'de

(1751) vefat etti. (IV. 431)

Mustafa Efendi Ciz^'e kesedar olup

Ramazan ll66'da (Temmuz 1753) ve-

fat etti. VefaYa defnecilmitir. (ÎV. 428)

Mustafa Efendi Dersiam, müderris

ve Galata mollas odu. I. Mahmud
devri (1730-1754) balarnda vefat

eylemitir. (IV. 424)

Mustafa Efendi Ebezâde biraderi

Hüseyin Efendi'nin oludur. Mevâlî-

den olup I. Mahmud devri (1730-

1754) balarnda vefat etti. (IV. 424)

Mustafa Efendi Hüseyin Efendi'nin

olu olup müderris ve tabipdi. 11 67'

de (1754) vefat eyledi. (IV. 431),

Mustafa Efendi Kalemden yeüerek

Anadolu muhasebecisi ve ll48'de

(1735/36) matbah emini, 1152'de

(1739/40) ehremini, sonra cizye mu-

hasebecisi ve evval 1156'da (Kasm-

Aralk 1743) sipahiler kâtibi, sonra

ran seferinde reis ve kethüda vekili

olup sonra bu gibi lizmetieri devre-

derek ll68'de (1754/55) vefat eyle-

mitir. Eyüp'de Kâgarî yolunda med-

fundur. (IV. 431)

Mustafa Efendi Ka.emden yetierek

mevkufatç olup i:.48'de (1735/36)

Haremeyn muhasebecisi, 1152'de

(1739/40) haslar hâcesi, Azak ehri

muhaddidl, Cemazi /elevvel 1155'de

(Temmuz 1742) Anadolu muhasebe-

cisi ve evval 1156^da (Kasm-Aralk

1743) defterdar- kk- evvel vekili ol-

mutur. Azilden sonra baka görevler-

de bulunup 1170'de (1756/57) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. (IV. 434)



Mustafa Efendi Karsldr. Müderris

olup bu senelerde (17601ar) vefat et-

ti. (IV. 441)

Mustafa Efendi Meccarzâde halifele-

rinden ve kürsü eyhlerinden olup

Dolmabahçe'de bir tevhidhane yapt

(1760'lar). (IV. 440)

Mustafa Efendi ehzade Camii va-

izidir. Bu senelerde (1760'lar) vefat

ederek Hekmogla Ali Paa Camii'ne

defnedildi. (IV. 440)

Mustafa Efendi Kalemden yetierek

hâcegândan oldu. 1175'de (1761/62)

vefat etti. Tophaie'de Defterdar Ca-

mii'nde medfundur. (IV. 436)

Mustafa Efendi Maliye seçkinlerin-

den ve kâtiplerinden olup 1175'de

(1761/62) vefat etmitir. Hisar'da

medfundur. îlk cefa Saryer'e pazar

kayn vakfeylemitir. (IV. 436)

Mustafa Efendi (Geliboluludur. Nak-

ibendî olup Murad Molla Tekkesi

eyhi oldu ve 1175'da (1762/63) vefat

etti. Yerine Hac Mehmed Efendi

eyh olmutur. Ermi saylanlardand.

(IV. 438)

Mustafa Efendi Manyasldr. Müder-

ris olup 1176'da ;i762/63) vefat etti.

Miskinler'de medfundur. (IV. 438/39)

Mustafa Efendi eyh olup Cemazi-

yelâhir 1176'da (Aralk 1762-Ocak

1763) vefat etti. Karacaahmet'e def-

nolundu. (IV. 43E0

Mustafa Efendi Tokatldr. Müderris,

1177'de (1763/64) Yeniehir mollas

oldu. Sonra vefat etmitir. (IV. 441)

Mustafa Efendi sâmeddin'in olu-

dur. Âlim, Nakioendî olup 1179'da

(1765/66) vefat eviedi. Zabfü'l-Meâd

kasidesini Zâdül-îhâd diye erhet-

mitir. (IV. 440)

Mustafa Efendi Akarca Zaviyesi ey-

hi olup 1180'de (1766/67) vefat et-

mitir. (IV. 440)

Mustafa Efendi Konyaldr. Receb

ll67'de (Mays 1754) Kudüs mollas,

sonra Bursa kads, Zilhicce 1180'de

(Mays 1767) Mekke payesi olup Mu-

harrem 11 81 'de (Haziran 1767) vefat

etti. Yahyd. (IV. 441)

Mustafa Efendi Ümmî Sinan evlâ-

dndan ve tekkesi eyhlerindendir.

1180'de (1766/67) vefat etmitir. (IV.

440)

Mustafa Efendi eyh smail'in olu-

dur. eyhlerdendi. 1182'de (1768/69)

vefat etti. Vefa civarnda medfundur.

(IV. 440)

Mustafa Efendi ahbaz Paa Zaviye-

simin eyhi olup 1184'de (1770/71)

vefat eyledi. Sancakdar Zaviyesi'nde

medfundur. (IV. 444)

Mustafa Efendi Bursavî Mehmed
Efendi'nin olu ve Hüdâî Dergâh

eyhidir. 1188'de (1774) vefat etti.

(IV. 444)

Mustafa Efendi stanbul aas Hac
Efendi'nin olu olup yoluyla ilerleye-

rek stanbul aas olmutur. Il65'de

(1752) vefat edip Üsküdar'da Miskin-

lerde defnolundu. Olu Çelebi Ahmed
Aa da 1188'de (1774) vefat edip yan-

na defnolunmutur. (IV. 431)

Mustafa Efendi Beiktal Yahya

Efendi'nin soyundandr. Hâcegândan

olup 12 Receb 1189'da (8 Eylül 1775)

vefat eyledi. Türbe yaknnda defno-

lundu. (IV. 445)

Mustafa Efendi Mustafa Paa vakf

kâtibi olup 1190'da (1776) vefat eyle-

mitir. Adna mensup mescidi vardr.

(IV. 445)
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Mustafa Efendi Saray meydan ima-

m olup Ramazan 1191'de (Ekim

1777) vefat etti. Karacaahmet'te med-

fundur. Ermi saylanlardandr. (IV.

446)

Mustafa Efendi Tâhir Efendi'nin o-
ludur. Kuadaldr. Müderris ve Rebi-

yülâhr 1188'de (Haziran 1774) Haleb

mollas oldu. 1193'de (1779) vefat ey-

ledi. Üsküdar'da medfundur. (IV. 447)

Mustafa Efendi Topçuba Abdürra-

him Aga'nn(->) oludur. 1193'de

(1779) vefat eyledi (IIL 332)

Mustafa Efendi Tokaddr. Müder-

ris, Muharrem 1178'de (Temmuz

1764) Yeniehr-i Fenâr mollas ve Zil-

ka'de 1186'da (ubat 1773) Bursa

mollas ve sonra Mekke payesi oldu.

1196'da (1782) vefat etti. Toklude-

de'de medfundur. Fâzld. Tercüme-i

1156 iCtznun bunundur. (IV. 448)
'

Mustafa Efendi eyh Halil'in karde-

inin olu olup müderrisdi. 16 ev\^âl

ll97'de (14 Eylül 1783) vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. Hattat olup Ko-

nevî tmam Mehmed Efendi'nin da-

madyd. (IV. 448)

Mustafa Efendi Menteelidir. Mü-

derris ve Badad mollas oldu. 1198'

de (1784) vefat edip Eyüp'e defnedil-

di, (IV. 449)

Mustafa Efendi Mudanyaldr. Hü-

dâî Dergâh eyhi Ruen Efendi'nin

kardeiydi. Fâüh Camii vaizi olup 7

Muharrem 1202'de (19 Ekim 1787)

vefat etmitir. (IV, 451)

Mustafa Efendi Râgb Mehmed Paa
imam olup müderris ve 1202'de

(1787/88) Erzurum mollas oldu.

Sonra vefat etti. (IV. 451)

Mustafa Efendi Bamuhasebede

ikinci halife olup 8 Rebiyüle\^el

1204'de (16 Kasm 1789) vefat etti. Ve-

fa meydannda medfundur. (IV. 452)

Mustafa Efendi Göynüklüdür. Ce-

beci Ocag'ndan yetierek 1201'de

(1786/87) cebeciba oldu. O senenin

Ramazannda (Haziran-Temmuz 1787)

azledilip sonra ikinci defa tayin olun-

mutur. 15 Muharrem 1206'da (14 Ey-

lül 1791) vefat etti, Üsküdar'da med-

fundur. (IV. 451)

Mustafa Efendi Kalecik müftüsü ve

Es'ad Efendi'nin eyhülislâmlnda

müfetti olmutur. 1206'da (1791/92)

vefat eylemiür. (IV, 451)

Mustafa Efendi Babâli'den yetie-

rek reis kesedar, 1201'de (1786/87)

ulûfeciyân- yemin kâtibi ve 1205'de

(1790/91) terifatç olup 1208'de

(1793/94) vefat etti. (IV. 453)

Mustafa Efendi Kalemden yetierek

cebeciler kâtibi oldu. Zilka'de 1208'

de (Haziran 1794) smail Kalesi bina

eminligini reddetmekle Magosa'ya

sürgün edilmi -/e Cemaziyelev^^el

1209'da (Aralk 1794) braklmtr.

Sonra vefat eyledi. (ÎV. 453)

Mustafa Efendi Koca Yusuf Paa'nn

iç çukadan olup sadâretinde devlet

ilerine memur oldu. Muharrem 1209'

da (Austos 1794^) Kilyos Kalesi tami-

rat müdürü oldu. Orada vefat etmi-

ür. (IV. 453)

Mustafa Efendi Müdejris olup ey-

hülislâm Dürrîzâde Arif Mehmed
Efendi'ninC-^) kethüdâsyd. 1208'de

(1793/94) vefat eyledi. (III. 267)

Mustafa Efendi eyhülislâm kethü-

das olup 1208'de (1793/94) vefat

edip Egrikap'ya defnedildi. (IV. 454)

Mustafa Efendi Enderun'dan yeü-

me olup Sultan Selim vakf kâtibi ol-

mutur. Sonra hâcegânlkla 1202'de



(1787/88) mevKufatî ve sonra çavu-

ba oldu. 12()9'da (1794/95) vefat

edip ÜsküdarMa Nasûhî Tekkesi'ne

defnedildi. (IV. 453)

Mustafa Efendi Hamidlidir. Meh-

med oludur. 1209'da (1794/95) Se-

lanik mollas oldu. Aym yl vefat etti.

Çeharyâr- Güzin'i telif eylemitir.

(IV. 453/54)

Mustafa Efeneü Kasmpaa Mevlevî-

hanesi eyhi Seyyid Mehmed De-

de'nin kardeidir. Hz. Mevlânâ so-

yundan olup tahsil ile müderris oldu.

1208'de (1793/94) Eyüp kads oldu.

1210'da (1795/ '96) kardeiyle hacce-

dip Medine'de vefat etmitir. (IV.

453)

Mustafa Efendi Enderun'dan Sultan

Ahmed ruznâmçesi ile ihraç olun-

mutur. 4 e\vâl 1211'de (2 Nisan

1797) vefat eyledi. Üsküdar'da med-

fundur. (IV. 453)

Mustafa Efendi Yeniçeri Ocag'nda

büyük kesedar olup 12l4'de (1799/

1800) vefat etti. Topkap'da medfun-

dur. (IV. 457)

Mustafa Efendi L Mahmud'un eh-

zadelikleri srasnda kahvecisi olup

Cemaziyelâhir 1222'de (Austos 1807)

dârüssaâde aas yazcs oldu. Sonra

vefat etti. (IV. 460/6l)

Mustafa Efendi Enderun'dan yetie-

rek Sultan Bâyezid ruznâmçecisi

olup 1225'de (1810) vefat etü. Bâye-

zid'de medfundur. Olu sadrazam

Mustafa Reid Paa'dr. (IV. 46l)

Mustafa Efendi Müderris, Erzurum

mollas olup Zilhicce 1225'de (1810)

vefat eyledi. Seyitahmetderesi'nde

defnedildi. (B^ 46l)

Mustafa Efendi Tophâne-i Âmire

ruznâmçecisi olup hâcegandan ol-

mutur. 1 Zühicce 1225'de (28 Aralk

1810) vefat etti. Tophane'de Defter-

dar Camii'nde medfundur. Olu Arif

Mustafa Efendi'dir(->). (IV. 461)

Mustafa Efendi Kalemden yetiip

zimmet halifesi olup 15 evval

1231'de (8 Eylül 1816) vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. (IV. 465)

Mustafa Efendi Merkez Efendi sülâ-

lesinden olup eyhdi, 123rde (1816)

vefat etti. Yusufpaa'da medfundur.

(IV- 464/65)

Mustafa Efendi Dervi Efendizâde

olup yükselerek Rebiyülâhir 1217'de

(Austos 1802) ehremini oldu. Bir-

kaç sene sonra azledildi ve sonra çe-

idi görevlerde bulunup 1232'de

(1817) vefat etti. Bâyezid kabristann-

da çada ricalden Mustafa Efendi

yanma defnedilmitir. (IV. 465)

Mustafa Efendi Yeniçeridir. Yüksele-

rek kul kethüdas olup 123rde (1816)

yeniçeri aas oldu. 1232'de (1817)

ayrlmur. Sonra vefat etti. (IV. 465)

Mustafa Efendi Babakalelidir. Der-

siam olup 124l'de (1826) Yeniçerili-

in kaldrlmas olaynda davetii ola-

rak sarayda hazr bulunmutu. Sonra

vefat etmitir. lmi ve faziletiyle me-
hurdu. (IV. 469)

Mustafa Efendi Çarambaldr. Mü-

derris ve dersiamd. 1241'de (1826)

yeniçeriUin kaldrlmas olaynda

davetli olarak sarayda hazr bulun-

mu ve sonra vefat etmitir. lmi ve

faziletiyle mehurdu. (IV. 469)

Mustafa Efendi Zülüflü Ocag'ndan

yetime olup vekilharc- padiah ol-

mutu. Ramazan 1243'de (Mart-Nisan

1828) vefat etti. Selimiye'de medfun-

dur. Damad Osman Aa'dr(-^). (III.

442)
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Mustafa Efendi Bonaktr. Dersiam

olup 1244'de (1828/29) sürülmü ve

sonra vefat eylemitir. lmi ve fazile-

tiyle muhurdu. (ÎV. 469)

Mustafa Efendi Silistreidr. Naki-

bendî tarikatinden olduundan Mus-

tafa Paa Dergâh eyhi oldu, 15 Re-

ceb 1248'de (8 Aralk 1832) vefat ey-

ledi. Yerine olu Ahmed Efendi(->)

geçti. (IV. 471)

Mustafa Efendi Hidâyet Camii vaizi

olup 1250'de (1834/35) vefat etti. (IV.

472)

Mustafa Efendi Üsküdarldr. Fetva-

hane müsevvidlerinden olup mahreç

mollas oldu. 1251'de (1835/36) vefat

eyledi. (IV. 473)

Mustafa Efendi Karamanldr. Mü-
derris, 1252'de (1836/37) Üsküdar

mollas oldu. (IV. 473)

Mustafa Efendi Eyüp'de Sa'dîye'den

Ca'fer Paa Dergâh eyhi olup 1255'

de (1839) vefat etti. Yerine Süleyman

Avnî Efendi(-^) geçti. (IV. 471)

Mustafa Efendi Kalemden yetierek

hâcegândan oldu. Kalyonlar kâtibi,

1259'da (1843) anbar emini olmu,
sonra defterdarlklarda bulunup azle-

dilmi ve 11 a'bân 1263'de (25 Tem-
muz 1847) vefat edip Kadköy'e def-

nedilmitir. (IV. 475)

Mustafa Efendi Ünlü hattatdr. 1266'

da (1850) vefat eylemitir. (IV. 476)

Mustafa Efendi Filibelidir. Müderris,

127rde (1854/55) Selanik mollas ol-

du. Sonra vefat etti. (IV. 476)

Mustafa Efendi Vidinlidir. Müderris,

dersiam, huzur dersleri mukarriri

olup Zilhicce 1260'da (Aralk 1844)

hâmise-i Süleymaniye itibar edildi. 18

a'bân 1271 'de (6 Mays 1855) vefat

etti. Edirnekap'da medfundur. Me-
hur fâzllardan olup talebesi çoktur.

(IV. 476)

Mustafa Efendi 1251'de (1835/36)

baruthane kâtibi ve sonra Maliye

Meclisi azas olup Muharrem 1276'da

(Austos 1859) vefat eyledi. Zevcesi-

nin days, ricalden Arif Efendi'nin

yaknma ehzâdeba^'na defnedil-

mitir. (FV. 476)

Mustafa Efendi Konyaldr. Müder-

ris, Rebiyülevvel 1282'de (Austos

1865) Kudüs mollas cldu. (IV. 479)

Mustafa Efendi Ruscukludur. Dârüi-

muallimîn'den yetiip rüdiye hocas
ve 1286'da (1869) Meclis-i Maarif aza-

s olup 1295'de (1878) mekâtib-i ibti-

daiye müdürü olup 1300'de (1883)

ayrlp sonra kütüphaneler tahrir me-
muru olup 1305'de (1887/88) ayrld.

Enderun'da dahi bahoca olmutu.

20 Muharrem 1311 'de (3 Austos
1893) vefat eyledi. (IV. 388/89)

Mustafa Efendi Kadrgaldr. Me-
hur hattat olup Receb 1313'de (Aralk

1895-Ocak 1896) vefa: eyledi. Birçok

Mushaf- erif yazm ve fotoraf va-

stasyla tabolunmutur. Salih ve din-

dar bir zat idi. (IV. AW)

Mustafa Efendi Tercüme kalemin-

den telgraf idaresinin 1271'de (1854/

55) kuruluunda memur olmu ve

orada riyaset ve muavinlik gibi bü-

yük memuriyetlerde bulunarak emek-

li olmu ve bilgisine m.ebni yine telg-

raf riyaset vekâletinde bulundurula-

rak 18 Receb 1313'de (4 Ocak 1896)

vefat etmitir. Dil bilir ve dirayetliydi.

(IV. 489)

Mustafa Efendi Eyüo'de Tahtakale

Mescidi'nin bânîsidir. Orada medfun-

dur. (IV. 388)



Mustafa Efendi Hazine-i âmire kâ-

tiplerinden olup bir mescid ina eyle-

di. (IV. 388)

Mustafa Efendi Mescid sahibi olup

minberini Yaglr.^ç Hac Hüseyin Aa
koymutur. (IV. 391)

Mustafa Efendi eyhülharem Hasan

Aa'nm kâtibi olup Yenimahalle

Mescidi'ni ve Firûzaga'da bir mektep

yapt. Kabri onun altndadr. (IV. 388)

Mustafa Efendi (Aa2:âde) Meh-

med Efendi'nin(->) torunu, smail

Efendi'nin oludur. Tophane ruz-

nâmçecisi olup 1193'de (1779) vefat

etti. Eyüp'e defedildi. (IV. 222)

Mustafa Efendi (Ahî Babazâde)

Ankaraldr. Müderris ve Manisa mol-

las oldu. Zilka'de 1097'de (Eylül-

Ekim 1686) vefat etmitir. ffetliydi.

(IV. 403)

Mustafa Efendi (Ahterî) emsed
din Karahisarî nin oludur. Kütah-

ya'da oturup rüderris oldu. 96l'de

(1554) vefat eli. Fâzl ve köse idi.

Ahten-i Kebir 2 dh sözlüün ve Cevâ-

miu'l-Lisan'm müellifidir. Hakknda
Firak: "Ahterînin be iken medrese-

si on oldu/Tâüi sa'd oluben ahteri

meymûn oldu" demitir. (IV. 373)

Mustafa Efendi (Ak) (Muslu) Saru-

hanidr. Müderris ve bir-iki yere

müftü oldu. Zilhicce 10l6'da (Mart-

Nisan 1608) vefat etti. Uzun boylu ve

ahmakt. (IV. 382)

Mustafa Efendi (Akbabazâde)

Yükselerek 990'da (1582) mevkufat-

c, sonra barvznâmeci, Rumeli mu-

hasebecisi ve mukataac olarak 1010

(1601/02) tarihinden sonra vefat ey-

lemitir. (IV- 380)

Mustafa Efendi (Aldâiye) Meh-

med Msrî'nin halifelerindendir. Bur-

sa'da, 1125'de (1713) vefat etti. (IV.

416)

Mustafa Efendi (Alizâde) Erzincan-

l Ali Efendi'nin oludur. Müderris,

Kudüs pâyesiyle Hemedan mollas

olup 15 Rebiyülevvei ll43'de (28 Ey-

lül 1730) haylice öne çkp elçilik gö-

revini ifa etmiti. Il48'de (1735/36)

am mollas, 1153'de (1740) Mekke

payesi oldu. Birkaç sene sonra vefat

etti. (IV. 427)

Mustafa Efendi (Arabzâde) (Hac)

Kad olup 1184'de (1770) vefat etti.

Sultanselim'de medfandur. (IV. 218)

Mustafa Efendi (A'rec) Bursaldr.

Müderris olup 13 Rebiyülâhir 1063'de

(13 Mart l653) vefat etti. Emir Buha-

r'de medfundur. Ünlü ve saygn bir

dersiamd. Ya 80'e ulaü/ancak telif

ve tasnifde bulunamad. Birçok tale-

be yetitirdi. Olu sudûrdan Abdul-

lah Efendi'dir. (IV. 393)

Mustafa Efendi (A'rec) Babas Abd
Efendi'dir. Kendi ve kardei dahi to-

pald. Karyad Ali Baba Tekkesi ey-

hi oldu. Niyet kuyusu bu tekkededir.

Sonra III. Mustafa, eyh Çolak Hasan

Zaviyesi'ni bunun için yaptrdlar.

Muharrem 1183'de (Mays 1769) ordu

eyhi oldu. Halveti tarikati ricalinden

olup I. Abdülhamid devri (1774-

1789) balarnda vefat eylemitir. O-
lu Rzâ Efendi ile beraber Kâgarî

Dergâh'na defnolunmutur. Baltac

Mehmed Paa ile Rusya harbinde

parmaklar kopup bayldnda Hase-

neyn hazerât su vererek ayltmlar

ve kendilerini tarif buyurarak kaybol-

mulardr. (IV. AAA^

Mustafa Efendi (Arpa Emini) Ka-

lemden yetierek 1107'de (1695/96)

arpa emini ve 1108'de (1696/97) ye-
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niçeri kâtibi oldu. Sonra defalarca ar-

pa emini olup o ad kazand. 1130'da

(1718) vefat etti. Sur dna defnedil-

di. (IV. 418)

Mustafa Efendi (Arslanzâde) Mü-

derris, CemaziyelâhirllöS'de (Mart-

Nisan 1755) Galata ve sonra bilâd-

hamse mollas ve Muharrem 1178'de

(Temmuz 1764) Medine mollas oldu.

1185'de (1771/72) vefat etti. Vefa yo-

kuunda medfundur. Olu Abdülbâ-

kî Efendi^dir. (IV. 443)

Mustafa Efendi (Attarzâde) Müder-

ris, Erzurum, Sofya mollas olup 23

Rebiyülâhr 1126'da (8 Mays 1714)

vefat etti. Kardei smail Efendi'

dir(-^). (IV. 416)

Mustafa Efendi (Babî) Haleb'de Bâb

ehrindendir. Müderris, molla oldu.

Sonra Medine mollas olup hacdan

sonra Zilhicce 1089'da (Ocak-ubat

1679) vefat etti. air olup Divart var-

dr. Olu Bâbîzâde Mehmed Efendi ve

torunu Abdullah Efendi' dir. (IV. 401)

Mustafa Efendi (Baçevanzâde)
Eski silahdar Hac Mehmed Aga'nm

olu veya kardeidir. O sayede Ende-

run'da yetierek dârüssaâde yazcs,
sonra mevkufatç, sonra Haremeyn
muhasebecisi ve 1195 'de (1781) sergi

nâzn oldu. 25 Rebiyülevvel 1197'de

(28 ubat 1783) vefat etmitir. Üskü-

dar'da Karacaahmet'te medfundur.

Olu Ahmed Bey'dir(-^) (IV. 448)

Mustafa Efendi (Bakkalzâde) Edibî

Ali Efendi'nin(-^) oludur. Müderris

ve Üsküdar mollas olup evval 1087'

de (Aralk 1676) vefat eyledi. Emir

Buharî'de medfundur. Dervd huy-

luydu. (IV. 401; I. 316)

Mustafa Efendi (Baldrzâde) Bur-

saldr. Müderris olup Zilhicce 1042'

de (Haziran 1633) ^:efat etti. Âlim, kâ-

tip, air, halim, halükdu. Olu Mekke
mollas eyh Mehmed Efendi ve

onun olu Dervi Efendi'dir. (ÎV.

388)

Mustafa Efendi {Bâlîzâde) stan-

bulludur. Babas hatip Bâlî Efen-

di 'dir. Çahp müderris, Galata molla-

s oldu. Rebiyülevv'el 1058'de (Nisan

1648) birden Rumeli kazaskeri oldu.

Cemaziyelâhir lC)58'de (Haziran-

Temmuz 1648) azledildi- Ramazan

1062'de (Austos 1652) Anadolu ka-

zaskeri olup Muharrem 1063'de (Ara-

lk 1652) azledildi. Safer 1063'de

(Ocak 1653) eyhülislâm olup o sene

a'bâmnda (Temmuz 1653) azledildi.

Cemaziyelevvel 1073'de (Aralk l662)

vefat eyledi. Fkhda mahirdir. Eserle-

ri; Kenz erhi, Miftâh haiyeleri, f-

khta bir metin, br erh, müdevven
mecmuas. Kaside- i Bürde erhi, Ebâ

Eyyûb ehâdis-i merviyesi tercümesi

ki, ad geçenin Harbesine vakfeyle-

mitir. Olu Mehmed Efendi 'dir(-^).

(IV, 397)

Mustafa Efendi (Bayburdîzâde)

Bayburtlu Mustafa Aa'nm (v. 1194/

1780)(->) torunudur. Müderris olup

1206'da (1791/92) vefat etti. Dedesi-

nin yannda medfundur. (IV. 447/48)

Mustafa Efendi (Beylikçi) (Hac)
Et kasab olup büyük ve küçük kar-

deleri smailAa ve SalihAa ile bir-

likte stanbul'da ü.lenerek bir hayli

seneler beylie hizmet ve et taahhüt

etmeleriyle "Beylik çiler" diye mehur
oldular. Senelerce ticaretleri genile-

yerek sen^et ve an kazandlar ve Ha-

c Mustafa Aga iler: gelenler arasnda

kardelerine tercihen ûlâ snf- evveli

rütbesiyle itibar ve efendilikle öhret

kazanmtr. 20 Cemaziyelevvel 1299'



da (9 Nisan 1882;) vefat etti. Cömert

ve ikram sahibi bii' zat idi. Evlâdmdan

Sâdk Bey marifet ve hüner kazanarak

ricâl-i devletten oldu. (IV. 484)

Mustafa Efendi ( Bçakçzâde) Bur-

sah bir müderrisdr. evval llOl'de

(Temmuz 1690) vefat etmitir. (IV.

406)

Mustafa Efendi ^Biraderzâde) Ho-

ca Sa'deddin Efendi'nin torunu Ebûs-

suûd Efendi'nin oludur. Ebû Said

Efendi'nin kardeinin olu olduun-

dan öhreti böyle oldu. Müderris, VI-

sr, Mekke moUas: olup Zilka'de 1134'

de (Austos-Eylü: 1722) stanbul ka-

ds olarak 1135=de (1722/23) azlo-

lundu. Cemaziyelâhir ll40'da (Ocak-

ubat 1728) Anadolu kazaskeri olup

ll4l'de (1728/29) azledildi. a'bân

ll46'da (Ocak 1734) Rumeli kazas-

keri olup ertesi sene azledilmi ve

ll48'de (1735/36) vefat etmitir. Yah-

yâzâde Dergâh'nda medfundur. Bil-

giliydi. Olu Mustafa Efendi'dir(-*^).

Dieri, sudûrdar Ya'kub Efendi'dir.

(IV. 426)

Mustafa Efendi (Biraderzâde)

Mustafa Efendi'nin(->) oludur. Mü-

derris olup llöG'da (1747) vefat et-

mitir. Atalarnn mezarlnda defne-

dildi. (IV. 426)

Mustafa Efendi (Biraderzâde)

(Seyyid) Ya'kub Efendi'nin(-^) olu-

dur. Müderris iken Muharrem 1235'

de (Ekim-Kasm 1819) vefat etti. Hay-

darpaa'da medfundur. (IV. 650)

Mustafa Efendi (Bostan) Tireli

Mehmed Ali adl tacirin oludur. Ça-

lp müderris oldu. 946'da (1539/40)

tamam olan Haseki medresesi ihsan

buyuruldu. Sonra Bursa ve Edirne

kads oldu. a'bân 952'de (Ekim

1545) stanbul kads, a'bân 954'de

(Eylül-Ekim 1547) Anadolu kazaskeri

ve 10. günü Rumeli kazaskeri oldu.

958'de (1551) Rüstem Paa ile Hay-

dar Paa arasnda çkan deirmen da-

vasnda Rüstem Paa aleyhinde hü-

küm vermesi üzerine azl ve tefti olu-

nup suçsuzluu ortaya çknca 130

akçe vazife verildi. 968 (1560/61) ve

977 (1569/70) senelerinde iki defa s-

tanbul'un teftiine memur oldu. 27

Ramazan 977'de (5 Mart 1570) vefat

etmitir. Ebûssuûd Efendi namazn
klp Eyüp'e defnedildi. Arapçada ve

edebi ilimlerde üstad olup süfilige de

balyd. Daha önce onun görevle-

rinde bulunanlarn çou vefat ettiin-

de, Malul Emir Efendi, bir ayak agn-

syla azlolunup bu zat yerine geçince

"Biz hele ayak arsyla ba kurtar-

dk" demitir. Sadrü'-eria'nm îbâ-

rât haiyelerini ve Cüz-i Lâyetecezzâ

risalesini yazd. Olu Mehmed Efen-

di'dir. Bunun olu mevâlîden Musta-

fa Efendi'dir. (IV. 376)

Mustafa Efendi (Bostanzâde) Meh-

med Efendi'nin(->) oludur. Müderris

ve Üsküdar mollas olup 20 Safer

lOlO'da (20 Austos l601) vebadan

vefat etti. Babas yannda medfundur.

Yumuak huyluydu. (IV. 133)

Mustafa Efendi (Bostanzâde) Su-

dûrdan Bostan Mustafa Efendi'nin

oludur. 946'da (1539/40) dodu.

Müderris, üç defa am, ikier kere

Haleb ve Edirne mollas oldu. Cema-

ziyelâhir 999'da (Nisan 1591) stanbul

kads olup Receb lOOO'de (Nisan-

Mays 1592) azledildi. Zilka'de 1003'

de (Temmuz 1595) Anadolu kazaske-

ri olup Zilhiccesinde (Austos 1595)

Rumeli kazaskeri oldu. 1004'de (1595/

96) azledildi. a'bân lOOö'da (Mart
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1598) Mekke mollas oldu. a'bân
1008'de (ubat-Mart I6OO) azledildi.

20 Ramazan 1009'da (25 Mart I6OI)

ikinci defa Rumeli kazaskeri oldu. 2

Safer lOlO'da (2 Austos I6OI) azledil-

di. a'bân 10l4'de (Aralk 1605) vefat

etti. Karaman'da kaynatas Kadzâde
Ahmed emseddin Efendi Türbesi'ne

defnolunmutur. Bilgili ve güzel ahlâk

sahibi, sâlih ve temizdi. (IV. 381)

Mustafa Efendi (Bursavî) (Hac)
Bursaldr ve mehur eyhtir. 1120'de

(1708) vefat eyledi. Çaramba Zavi-

yesi'ni yapt. Orada medfundur. Olu
Abdî Efendi'dir(-*). (IV, 414/15)

Mustafa Efendi (Bülbülî) Müderris,

molla, Medine kads oldu. 1193 'de

(1779) vefat edip Edirnekap'ya def-

nedildi. (IV. 447)

Mustafa Efendi (Celep) Müderris

ve Eyüp mollas olup Ramazan 1063'

de (Austos 1653) vefat etti. (IV. 393)

Mustafa Efendi (Çalkandzâde)
Atâullah Efendi'nin(-^) oludur. 1185'

de (1771/72) Haleb mollas olup da-

ha sonra vefat eyledi. (IV. 443; III.

371)

Mustafa Efendi (Çavuzâde) Mani-

saldr. Piyâle Çavu'un oludur. Ka-

ya Sultan'a kethüda olup menâsba
geçti. Muharrem 1062'de (Aralk 1651-

Ocak 1652) slasnda vefat etti. (IV.

393)

Mustafa Efendi (Çavuzâde) Ka-

smpaaldr. Müderris ve Kudüs ka-

ds oldu. evval 1089'da (Kasm-Ara-

hk 1678) vefat etti. (IV. 401)

Mustafa Efendi (Çavuzâde) (Ha-

c) Mahmud Paa-y Velî vakf kâtibi

olup 1182'de (1768/69) vefat eyle-

mitir. Olu ricalden Emin Efendi'dir.

(IV. 442)

Mustafa Efendi (Çelebi) Yahudi
iken Müslüman olarak etbbâ-y has-

sadan oldu. Cemazi^^elâhir 1168 'de

(Mart-Nisan 1755) sertabib-i padiah
olmutur ki, III. Osman' Eski Sa-

ray'da tedavi etmekle yaknlk sala-

mt. Sonra Kayseri mollas olmu-
tur. Safer 1170^de (Kasm 1756) azle-

dildi ve Midilli'ye sürüldü. Orada ve-

fat etmitir. (IV. 434)

Mustafa Efendi (Çem-i Siyah)

Pravadili Ali Efendi'nin oludur. Mü-
derris, Medine, am mollas ve sonra

Edirne mollas oldu. 1 Receb ll42'de

(20 Ocak 1730) vefat etti. Âbid, sâlih-

di. (IV. 423)

Mustafa Efendi (Çemîzâde) Çe-
mî Mehmed Efendi'nin(->) oludur.

am mollahmdan ayrkn olarak 9

Cemaziyelâhir 1059'da (20 haziran

1649) vefat etti. Oullan Abdürrahim

Efendi ile Abdülkerim Efendi'dir(~*).

(IV. 392; il 93; IV. 157) [V. 157'de

vefat tarihi 19 Cemaziyelevvel 1059

(31 Mays 1649) olarak gösterilmitir.]

Mustafa Efendi (ÇT^izâde) Defter-

dar Abdî Çelebi'nin(-') oludur. Mü-
derris olup Receb 972'de (ubat
1565) vefat ederek Eyüp'e defnedil-

mitir. (IV. 374; III. 4C7)

Mustafa Efendi (Çolak) Krmldr.
Müderris, fetva emini olup 1044'de

(1634/35) Manisa müftüsü oldu. 1045'

de (1635/36) vefat etti. Fakihdi. (IV.

389)

Mustafa Efendi (Damadiâde) Mü-

derris, Filibe mollas olup a'bân 1142'

de (ubat-Mart 1730) vefat etti. (IV.

423)

Mustafa Efendi (Dâyezâde) Müder-

ris olup Ramazan 106l'de (Agustos-

Eylül 1651) vefat etü. Güç ve servet

sahiplerindendi. (ÎV. 392)



Mustafa Efendi (Dayzade) Müder-

ris olup 1152'de (1739/40) vefat etti.

Hadis-i Erbaini vardr. (ÎV. 427)

Mustafa Efendi (Debbag) Halveti

ve a'bânî eyhlerinden olup 1 Ra-

mazan 1260'da (16 Austos 1844) ve-

fat etti. Yedikule'de medfundur. (IV.

474)

Mustafa Efendi (Debbazâde) Mü-

derris ve dersiam olup bu senelerde

(1780'ler) vefat etti. (IV. 448)

Mustafa Efendi (Debbazâde) (Ha-

c) Rizelidir. Müderris, 1211'de (1796/

97) Yeniehr-i Fenâr mollas, Muhar-

rem 12l4'de (Haziran 1799) Mekke
payesi ve Rebr/ülâhir 12l6'da (Agus-

tos-Eylül 180r; Msr ordusu kads,

1218'de (1803/04) Medine kads ol-

du. 1219'da (1804/05) Küçük Ali olu
Halil Paa ile orada kald. Sonradan

stanbul payesi ihsan buyuruldu. 5

Cemaziyelevvel 1224'de (18 Haziran

1809) ikinci defa ordu kads olup 25

Zilka'de 1224'ae (1 Ocak 1810) Ana-

dolu payesi oldu. 25 Receb 1225 'de

(26 Austos 1810) izinsiz olarak or-

duyu terk eylemesi yüzünden rütbesi

kaldrlarak taraya gönderildi ve

e^^âl'de (Kasm) brakld. Rebiyü-

levvel 1226'da (Nisan 1811) payesi

geri verildi. 1227'de (1812) vefat ey-

ledi. Selimiye yolunda medfundur.

Âlim, fâzldr. (IV. 462)

Mustafa Efen^li (Dervi) Bursaldr.

Meczuplardan olup sadaka kabul ey-

lemezdi. 20 sene müddet Pirinç Ham
yaknnda oturup gelip geçene akln-

dan geçeni söylerdi. 1107'de (1695/

96) vefat edip Deveciler'e defnedildi.

(IV. 409)

Mustafa Efendi (Dervi) Anadolu

kalemi serhalefesi olup 15 Muharrem

1212'de (10 Temmuz 1797) vefat etti,

Üsküdar'da medfundur. (IV. 457)

Mustafa Efendi (Dervi) (Cevdet

Efendî2âde) Müderris, 1237'de (1821/

22) zmir mollas, sonra Bursa molla-

s olup 1251'de (1835/36) vefat eyle-

mitir. (IV. 473)

Mustafa Efendi (Dervi) (Hac)
Müderris, Galata mollas, sonra Bursa

payesi verildi. 1158'de (1745) vefat

eyledi. (IV. 427)

Mustafa Efendi (Dervi) (Hac)
Fetvahanede müsevvid olup eski

müderrislerdendi. 9 Rebiyülevvel

1257'de (1 Mays 1841) vefat etmitir.

(IV. 473)

Mustafa Efendi (Divitçi) eyh Muk
ad Efendi halifesi olup adna mensup
tekkeye eyh oldu. 1060 (l650) yln-

dan sonra vefat etmitir. Olu, Divit-

çizâde Mehmed Efendi'dir. (IV. 393)

Mustafa Efendi (Dizdarzâde) eyh
Ahmed Efendi'nin(->) oludur. Mü-

derris ve Konya mollas olup azledil-

mi olarak Zilka'de 1059'da (Kasm
1649) vefat etmitir. (IV. 392; I. 211)

Mustafa Efendi (Dürrîzâde) Dürrî

Mehmed Efendi'nin olu olup 1114'

de (1702/03) domutur. Müderris ve

babasnn eyhülislâmlnda Galata

mollas ve ardndan Mekke payesi ol-

du. 1152'de (1739/40) stanbul kad-

s, evval 1159'da (Ekim-Kasm 1746)

Anadolu kazaskeri ve sonra Rumeli

payesi oldu. Il64'de (1751) ve 1168'

de (1754/55) birer sene Rumeli ka-

zaskeri olmutur. 21 evval ll69'da

(12 Temmuz 1756) eyhülislâm olup

,28 Cemaziyelevvel 1170'de (18 ubat
1757) azledildi. 5 evval 1175'de.(29

Nisan 1762) ikinci defa eyhülislâm

olup 24 Zilka'de 1180'de (23 Nisan

1163



1164

1767) azledildi. 15 Zilhicce 1187'de

(27 ubat 1774) üçüncü defa eyhü-
lislâm olup Receb 1188'de (Eylül

1774) azledilmi ve 7 Zilhicce 1188'

de (8 ubat 1775) Fâtih'de evinde ve-

fat etmitir. Edirnekap'da La'lîzâde

Çemesi karsmda defnolundu. Gö-

rünüü ve tavr güzel, talihi açk olup

evlâd, ballar ve çera çoktu. ffet-

li ve be vakit namazda cemaate de-

vam ederdi. Akamdan yatsya kadar

seccadeden kalkmayp badet ederdi.

Ana tarafndan dedesi Abdülkadir

Efendi'dir ki, eski kazaskerlerden

Molla Çelebi torunlanndandr. Zev-

cesi Pamakçzâde Abdullah Efen-

di'nin kzdr. Evlâd ondan olmutur.

Yenikap Mescidi'ni tek katl iken iki

kath olarak yapt. Oullarndan Ebûl-

berekât Mehmed Nureddin Efen-

di(->) ile Tâhir Mehmed Efendi(-^)

yannda medfundurlar. Oullarndan
Atâullah Efendi ve Arif Efendi, eyhü-
lislâm oldu. Büyük olu Nurullah

Efendi sudûrdand. (V. 444/45)

Mustafa Efendi (Ebûlmeyâmin) Ali

Efendi'nin olu olup 953'de (1546)

dodu. Sangezzâde'ye damad oldu.

Receb 1006'da (ubat 1598) Valide

Safiye Sultan'm yaptrd medreseye

ilk müderris olmutur. Receb 1008'de

(Ocak-ubat 1600) Edirne kads
olup 22 Receb lOll'de (5 Ocak l603)

Anadolu kazaskeri oldu. 25 a'bân

lOll'de (7 ubat 1603) eyhülislâm

olup 10 Muharrem 1013'de (8 Hazi-

ran 1604) ayrld. 22 Rebiyülevvel

1015'de (28 Temmuz l606) ikinci de-

fa eyhülislâm oldu. 22 Receb 1015'

de (23 Kasm 1606) kulunç hastal-

ndan vefat eyledi. Ar derecede

tütün içmekle mehurdu. Tütün içme

stanbul'da bundan 40 sene ev\^eline

doru balamtr. Fâtih'de evine def-

nedildi. Fâzl, yakkl, vakur, güler

yüzlü, iman ve e^^hleri severdi. yi

tedbirinden "Ebûlmeyâmin" denildi.

mtihan mahalline risalesi, Ebâb ve

Nazair-i Fkhiydye ta'likat vardr.

Kardei Mehmed Efendi'dir. (IV. 382)

Mustafa Efendi (Ebûssuûdzâde)
Ebûssuûd Efendi'nin olu olup 965'

de (1557/58) dodu. Sahn müderrisi,

Galata ve Bursa mollas oldu. Receb

1001 'de (Nisan 1593) stanbul kads,

Cemaziyelevvel 1003'de (Ocak 1595)

Anadolu kazaskeri olup Zilka'de'de

(Temmuz) ayrld. Zilhicce 1005'de

(Temmuz-Agustos 1597) ikinci defa

stanbul kads olup Muharrem 1007'

de (Austos 1598) Rumeli kazaskeri

oldu. Zilka'de 1007'de (Haziran 1599)

azledilmi ve Safe:: 1008'de (Eylül

1599) vefat eylemitir. Babasnn ya-

nnda medfundur. Âlim, fâzl, kâtip,

doru idi. Dürer u Gurere haiye

yazd. (IV. 380)

Mustafa Efendi (Edhemzâde) ey-
hî Efendi'nin(-^) oludur. Medine,

Edirne ve Bursa mollas oldu. evval

1048'de (ubat 1639) vefat eyledi. Fâ-

zl ve zekîydi. (IV. 389; III. 182)

Mustafa Efendi (Edibî^âde) bak.

Mustafa Efendi (Baldcalzâde)

Mustafa Efendi (Erzincanîzâde)

Müderris olup 1206'da (1791/92) ve-

fat ederek Üsküdar a defnedildi. (IV.

451)

Mustafa Efendi (Esirî) Anadolulu-

dur. Müderris ve defalarca Bosna

mollas oldu. Cemaziyelevvel 1111'

de (Kasm 1699) vefat etti. (IV. 411)

Mustafa Efendi (Esirî Hocas) Bos-

naldr. Fâtih dersiamlarndan olup

müderrisdi. 1236'da (1821) vefat eyle-

di. Erikap'da medfundur. (IV. 466)



Mustafa Efendi OSviiyazâde) Siroz-

ludur. Ayasofya eyhi olmutur. 1053'

de (1643) vefat etti. Muhaddis ve mü-

fessirdi. iirleri vardr. (IV. 389)

Mustafa Efendi (j^ethîzâde) (Hac)

Okmeydan eyhi olup Zilka'de 1304'

de (Temmuz-Agusios 1887) vefat etti.

Okmeydan'nda medfundur. (IV.

485)

Mustafa Efendi (Feyzîzâde) Mü-

derris, Filibe molk-s oldu. Azledilmi

olarak 1227'de (1812) vefat etti. (IV.

462)

Mustafa Efendi (FeyzuUahzâde)

eyhülislam Feyzullah Efendi'nin to-

runu Abdullah Efendi'nin(-t') olu-

dur. Müderris olup 1181 'de (1767/68)

vefat etti. Dedesi Mustafa Efendi'nin

yanma defnedildi. (III. 385)

Mustafa Efendi (Fndk) Konyal

Hac Mehmed'in oludur. Müderris,

Üsküdar mollas oldu. 5 Ramazan

1099'da (4 Temmuz 1688) vefat etti.

(IV. 405)

Mustafa Efendi (Fndk) (Hakkak)

Müderris, Kudüs pâyesiyle Belgrad

mollas oldu. Azledildikten sonra 1105'

de (1693/94) vefat etti. Mollagürani'

de medfundur. Fer'i meselelerde bil-

giliydi. Nurü'l-Fetâvây yazd. (IV.

408)

Mustafa Efendi (Firar Yeeni)
Gedikli müteferikkadan olup Rebiyü-

lâhr 1107'de (Kasm 1695) yeniçeri

kâtibi oldu. O senenin Zilhiccesinde

(Temmuz 1696) azlolunup sonra ve-

fat etti. (IV. 409)

Mustafa Efendi (Gergerîzâde) Ger-

gerî Ahmed Efendi'nin(->) oludur.

Lefkoe mollalndan azledilmi ola-

rak 1152'de (1739/40) vefat etti. Üs-

küdar'a defnedildi. (I. 233; IV. 427)

Mustafa Efendi (Gevrekzâde) (Ha-

c) 20 Receb 1196'da (1 Temmuz
1782) vefat ederek Gevrekzâde Ah-

med Efendi'nin(-^) yanna defnedil-

di. Reisül-etbbâ Hasan Efendi'nin

babas olabilir. (I. 2587

Mustafa Efendi (Gümü Divit) Ma-

nisaldr. Müderris, Erzurum, Trab-

zon, Van mevleviyetlerinde bulundu.

23 ewâl 1126'da (1 Kasm 1714) ve-

fat etti. (IV. 4l6)

Mustafa Efendi (Hâcegîzâde) îblis-

zâde Mehmed'in oludur. Müderris,

Haleb, Medine mollas oldu. 998 'de

(1590) vefat etmitir. Eyüp'de med-

fundur. Fâzl, yumuak huylu, din-

dard. Farz namazlarna dair risale,

Kelimât- Çeharyâr-t Güzîn, Sad Ke-

limeye erh yazmtr. (IV. 378)

Mustafa Efendi (Hac) Müderris,

Kayseri mollas oldu. Zilka'de 1094'

de (Kasm 1683) vefat etti. (IV. 402)

Mustafa Efendi (Hac) Bâbalî den

yükselerek hâcegândan olmu ve s-

tanbul'da reisülküttab vekili, 1107'de

(1695/96) tezkire-i ev\^el, 1109'da

(1697/98) defter emini, sonra reisül-

küttab olmutur. Çeidi görevlerde

bulunup 1130'da (1718) defterdar-

kk- evvel olmu, az müddette azle-

dilmi ve sonra vefat eylemitir. Ka-

lenderhane'de bir mektep yapp ora-

ya defnedildi. Kölesi smail Efendi de

ricalden olup kz Ümmügülsüm Ha-

nm vermekle hayatnda damad ol-

mutu. (IV. 415)

Mustafa Efendi (Hac) Edirnelidir.

Müderris olup Rebiyüle\'^^el 1136'da

(Aralk 1723) vefat etti. air Kâm
Efendi'nin kardeidir. (IV. 420)

Mustafa Efendi (Hac) Süvari mu-

kabelesi halifesi Hüseyin Efendi'nin
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Oludur. Damad Mehmed Paa'nm
defterdarlnda kesedar, sonra mek-
tupçusu ve kethüda kâtibi ve ehid
Ali Paa zamannda sadâret mektup-

çusu olup Zilhicce 1126'da (Aralk

1714) reisülküttab oldu. evval 1128'

de (Eylül-Ekim 1716) azledilip nöz
Kalesi'ne sürüldü. 1129'da (1717) Vi-

din defterdarlgyla orduya celbedil-

di. 1130'da (1718) defterdard kk-
evvel olup, Cemaziyelâhir 1131 'de

(Nisan-Mays 1719) azledilerek 1132'

de (1720) defter emini, Cemaziyelâ-

hir 1133'de (Nisan 1721) Kudüs tamir

memuru, 1135'de (1722/23) tekrar

defter emini oldu. l6 Muharrem 1141'

de (22 Austos 1728) vefat etti. em-
sîpaa'ya defnedildi. Devlet namusu-
nu korumada gayredi, usta kâtip

olup nebolu'da bir cami ve Anado-
lu'da pek çok çeme yapu. (IV. 422)

Mustafa Efendi (Hac) Kalemden
yetierek hâcegândan oldu. Matbah
emini ve sonra bamuhasebeci olup

1147'de (1734/35) vefat etmitir. eh-
zade Camii'ne defnedildi. (IV. 425)

Mustafa Efendi (Hac) Anadolu
muhasebesinde serhalife olup 1159'

da (1746) vefat ederek Edirnekap'ya

defnedildi. (IV, 427)

Mustafa Efendi (Hac) Maliye ba-
halifesi olup Zilhicce 1179'da (Mays-

Haziran 1766) vefat etti. Olu Meh-
med Sâdk Efendi ile Kayalar'da med-
fundur. Adna mensup mescidi var-

dr. (IV. 441/42)

Mustafa Efendi (Hac) Defterdar

Sa'dullah Efendi'nin yeenidir. ev-
val llöl^de (Ekim 1748) kalyonlar

kâtibi olup e\^âl ll66'da (Austos

1753) stanbul Baruthanesi nâzn, Sa-

fer 1171 'de (Ekim-Kasm 1757) Hare-

meyn mukataacs, 1175 'de (1761/62)

masraf- ehriyârî, 1176'da (1762/63)

ruznâme-i evvel oldu. Azilden sonra

1181'de (1767/68) vefat etti. (IV. 441)

Mustafa Efendi (Hac) Müderris,

molla, Bursa kads olup 1181 'de

(1767/68) vefat etti. Davutpaa'da

medfundur. (IV. 441)

Mustafa Efendi (Hac) Sadrazam

Hamza Hâmid faa'nm divan kâtibi

olup hâcegândan oldu. 1184'de (1770/

71) vefat etti. Karacaahmet'e defne-

dildi. (IV. 443)

Mustafa Efendi (Hac) Câmeûyba-
olup Hüsâmeddin Mescidi'ni yeni-

den yapt ve Câmeüy Mescidi dendi.

1188'de (1774) vafat eyledi. (IV. AAA^

Mustafa Efendi (Hac) Hâcegândan
olup yeniçeri kâtibi olmutur. 1188'

de (1774) vefat ederek Edirnekap'ya

defnolundu. Acemoglu Mescidi'ne

minber koyan "Kazgan asmaz" Hac
Mustafa Efendi, bu zat olmaldr. (IV.

443/44)

Mustafa Efendi (Hac) Ahmed Çe-

lebi'nin olu ve darbhane kâtibi ve

sâhib-i ayar oiup^ ehremini ve 1188'

de (1774) darbhgne emini ve Hamidi-

ye imaretiyle Beylerbeyi Camii ina-

atnda bina emini oldu. Zelzelenin

korkusuyla 1194 de (1780) vefat etti.

Tokludede taralarmda doduun-
dan oraya vakf ve yol yapm, Hâ-

fz- Kur'an idi. Olu Hamdullah
Efendi'dir(->). (P^. 447)

Mustafa Efendi (Hac) Ricalden Ab-

d Efendi'nin yeenidir. Süvari muka-
belesi ikinci halifesi Hocapaal Sü-

leyman Efendi'nin olu olup 1130'da

(1718) dodu. Kalemden ll66'da

(1753) arabaclar kitâbetiyle hâcegân

mesleine girdi. Sonra bamukataac,
sonra tuârakes ve defterdar kesedar



olarak daysna tevkiî ve defterdarl-

nda muavin olmutur. 1177 (1763/

64), 1178 (1764/(:5) ve 1182 (1768/

69) senelerinde üç kere sipah kâtibi

oldu. Ordu Bender'de iken küçük

tezkireci ve reis vekili ve 1187'de

(1772) tezkire-i e^^^el olup bir aralk

azledilip 1192'de (1778) ikinci defa

tayin edildi. Cemaziyelevvel 1193'cie

(Mays-Haziran 1779) sadâret kethü-

das olup 3 evval 1193'de (14 Ekim

1779) azledildi. Rebiyülâhr 1195'de

(Nisan 1781) defter emini, 1197'de

(1783) tevkii ve 20 Zilka'de 1197'de

(17 Ekim 1783) reisülküttab oldu. 15

Cemaziyelevvel 1198'de (6 Nisan

1784) mesane hastalndan vefat et-

mitir. Eyüp'de medfundur. ffetli,

akll, edip, gösterili elbiselere dü-

kün, hak söze bo^om eer, i sahiple-

rine yumuaklk göstererek herkesi

honut ederdi. (W. 449)

Mustafa Efendi [Hac) vaz Paaza-

de brahim Bey'in kethüdas olup 15

Cemaziyelevvel 1215'de (4 Ekim

1800) vefat etti. Mahmutpaa'da

medfundur. av. ^i58)

Mustafa Efendi (Hac) skiliplidir.

Dersiam, müderris olup 1225'de (1810)

vefat eyledi. Beylerbeyi'nde medfun-

dur. (IV. 461)

Mustafa Efendi (Hac) Müderris ve

kütüphane-i hümâyûn hocas olup

23 Rebiyülevve; 1230'da (5 Mart

1815) vefat etti. (IV. 462)

Mustafa Efendi (Hac) Soukçeme-

lidir. Enderun'da yetierek dârüssaâde

aas yazcs oldu. Sonra hâcegândan

oldu ve hacca gitti. 1228'de (1813) sü-

vari mukabelecisi oldu. 1 a'bân

1232'de (l6 Haziran 1817) vefat etti.

Haydarpaa'da medfundur. (IV. 465)

Mustafa Efendi (Hac) Koca Yusuf

Paa'nn mühürdarhgmdan yetiip

hâcegândan oldu. Sonra çeitli gö-

revlerde bulunup defterdar- kk-
râbi' ve zahire nâzn olup Rum â'yân-

lannm defedilmesinde Rumeli valilii

tevcihinde istifa edince 1221 'de

(1806) asker evki memuriyetiyle

gönderildi. Sonra azledildi. 25 Rama-

zan 1235'de (6 Temmuz 1820) vefat

edip Üsküdar'a defnedildi. (IV. 465)

Mustafa Efendi (Hac) Müderris,

1253'de (1837/38) zmir mollas oldu.

(IV. 473)

Mustafa Efendi (Hac) Konyaldr.

Müderris, 1271'de (1854/55) devriye

mollas oldu. Sonra vefat etti. (IV. 478)

Mustafa Efendi (Hac) Saraç Hac
Hasan'm oludur. Fâtih dersiamlarn-

dan olup 9 Cemaziyelâhir 1280'de (21

Kasm 1863) vefat etmitir. (IV. 479)

Mustafa Efendi (Hac) Saf\ etî Pa-

a'nn kardei olup ksa sürede yük-

selerek Rebiyülâhr 1259'da (Mays

1843) asâkir-i muntazama müstear

ve Ramazan 1259'da (Ekim 1843)

bahriye müstear olup a'bân 1261'

de (Austos 1845) ayrld. Rebiyülâ-

hr 1270'de (Ocak 1854) Meclis-i Vâlâ

azas oldu. Muharrem 1278'de (Tem-

muz 1861) ayrld. 1284 (1867/68) ta-

rihlerinde surre emini dahi oldu. Zil-

ka'de 1294'de (Aralk 1877) Harem-i

erif müdürü olup 1296'da (1879)

orada vefat eylemitir. Uzun boylu,

orta halli ve cimriydi. (IV. 484)

Mustafa Efendi (Hac) Kadirîye den

Pamakç Tekkesi eyhi ve Büyük ve

Küçük Piyâle Paa camileri vaizi olup

1297'de (1880) vefat etti. Üsküdar'da

Ayrlkçemesi'ne defnedildi. (IV.

482)
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Mustafa Efendi (Hac) Bozkrldr.

Dersiam ve müderris olup sonra

emekli oldu. 14 Cemaziyelevvel 1303'

de (18 ubat 1886) vefat etti. Edirne-

kap'da medfundur. (IV. 485)

Mustafa Efendi (Hac) Kadrga da

Mehmed Paa Camii hatibi olup Ce-

maziyelâhir 1307'de (ubat 1890) ve-

fat etti. Salih, ermi saylanlardan ve

hüsn-i hat sahibiydi. (IV. 485)

Mustafa Efendi (Hafz) Kara bra-

him Paa'nn imam olup müderris

oldu. a'bân 1094'de (Austos 1683)

vefat etti. (IV. 402)

Mustafa Efendi (Hafz) Müderris

olup ll4l'de (1728/29) Selanik mol-

las oldu. I. Mahmud devri (1730-

1754) balarnda vefat etti. (IV. 424)

Mustafa Efendi (Hafz) Maliyeden

yetiip defterdar mektupçusu, 1199'

da (1785) reis vekili, Receb 1200'de

(Mays 1786) ikinci defa mektûbî-i

defterî, Cemaziyelevvel 1202'de (u-
bat 1788) topçular kâtibi oldu. Sonra

vefat eylemitir. (IV. 452)

Mustafa Efendi (Hafz) Müderris ve

Galata mollas olup Rebiyülâhir 1203'

de (Ocak 1789) vefat etti. Fâzldr.

(IV. 451)

Mustafa Efendi (Hafz) stanbullu-

dur. Müderris olup 3 Muharrem 1216'

da (16 Mays 1801) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. (IV. 458)

Mustafa Efendi (Hafz) Sadrazam

Gâlib Paa'nm kethüdas olup hâce-

gândan olup üç defa mimarba ola-

rak 9 Zilka'de 1242'de (4 Haziran

1827) vefat etti. Ogu Hasib Mehmed
Efendi(->) ile birlikte Üsküdar'da,

Gâlib Paa'nm annesi olup 1225 'de

(1810) vefat eden Ümmühan Hanm
yanma defnedildiler. (IV. 469)

Mustafa Efendi (Hafz) stanbullu-

dur. Müderris olup 13 Ramazan 1226'

da (1 Ekim 1811) vefat etti. Duvardi-

bi'nde medfundur. (IV. 46l)

Mustafa Efendi (Hafz) eyhlerden-

dir. 1227'de (1812) vefat eyledi. Yu-

sufpaa'da medfundur. (IV. 46l)

Mustafa Efendi CHâfz) mam bra-

him Efendi'nin damad olup kad idi.

1832'de (1817) vsfat eylemitir. Üs-

küdar'da Kapdanpaa'da medfundur.

(V. 465)

Mustafa Efendi (Hafz) Hâcegân-

dan olup saraçlar kâtibidir. Çeitli gö-

revlerde bulunup 124rde (1825/26)

vefat etti. Beyolu Mezarl'na def-

nedildi. Mehurdu. (IV. 469)

Mustafa Efendi (Hafz) stanbullu-

dur. Müderris olup 124l'de (1825/26)

vefat eylemitir. Duvardibi'nde med-
fundur. (IV. 469)

Mustafa Efendi (Hafz) Eskiehirli-

dir. Müderris, Cemaziyeâhir 1277'de

(Aralk 1860-Ocak 1861) Galata, sonra

1293'de (1876) Mekke mollas olup

orada vefat etti. Âlimdi. (ÎV. 482)

Mustafa Efendi (Hafz) (Allâme)

Müderris olup 1230'da (1815) vefat

eylemitir. Karacaahmet'te medfun-

dur. (IV. 462/63)

Mustafa Efendi (Hafz) (Hac) Mü-
derris, ll4l'de (1728/29) Selanik mol-

las, sonra Bursa mollas olup 1157'de

(1744) vefat etti. Vefa'ya defnedildi.

(IV. 427)

Mustafa Efendi ('Hafz) (tplikçizâ-

de) Tüccardan Hac Abdurrahman
Aa ve Salih Aga'nm damaddr. Me-
hur bir hattatd. 7 Cemaziyele\^''el

1170'de (28 Ocak 1757) vefat etmi-

tir. Tersane ardnda onlarn yannda
defnolunmutur. (IV. 436)



Mustafa Efer^.di (Hâfiz) (Uncuzâ-

de) Müderris, molla ve 1181'de (1767/

68) Mekke payesi olmutur. Sonra

vefat etti. (IV. 441)

Mustafa Efendi (Hâfi2) (Uncuzâde)

Ni'metullah Efendi'nin oludur. Mü-

derris, molla olup Cemaziyelâhir 1253'

de (Austos-Eylül 1839) Bursa mollas

oldu. Receb i:;l62'de (Temmuz 1846)

Mekke payesi ve a'bân 1269'da (Ma-

ys 1853) stanbul payesi oldu. 127rde

(1854/55) vefa eyledi. (IV. 476)

Mustafa Efendi (Hafz) (Seyyid)

(Müftîzâde) Dârendelidir. Müderris,

1221 'de (1806) Yeniehir mollas ol-

du. 11 Muharrem 1226'da (5 ubat

1811) vefat etti. Topkap'da medfun-

dur. Olu Mustafa îzzet Efendi'dir.

(IV. 461)

Mustafa Efendi (Hakkoglu) Defter-

dar kaleminde bahalife olup 1197'de

(1783) vefat ederek Üsküdar'a defne-

dildi, (IV. 448)

Mustafa Efendi (Halifezâde) Eyüp-

lüdür. Müderris olup 1071'de (l660/

61) Edirne'den dönüte attan düüp
vefat etti. (IV. 396)

Mustafa Efendi (Hamidîzâde) Ha-

midî Mehmed Efendi'nin oludur.

Il44'de (1731/32) dodu. Il66'da

(1753) pekiyi derece ile imtihan vere-

rek müderris oldu. Sonra saray hoca-

s olup Eyüp 'e molla oldu. a'bân

1200'de (Haziran 1786) Mekke paye-

si ve Cemaziyelev\^el 1201'de (ubat-

Mart 1787) Aradolu payesi ve Receb

1203'de (Nisan 1789) Rumeli payesi

oldu. 27 Muharrem 1204'de (17 Ekim

1789) eyhülislâm oldu. 8 Receb

1205'de (13 Mart 1791) ayrld. ev^^âl

1207'de (Mays-Haziran 1793) hacca

gidip dönüünde Manisa'da ikameti

emredildi. 21 Rebi^mlevvel 1208'de

(27 Ekim 1793) vefat etti. Seçkin

âlimlerden ve sûfileri sever erdemli

bir zat idi. Meihate meslein slah

için tayin olunmusa da eyhülislâm-

lktan ayrlma efendilerin kar çk-

malaryla bu gibi fiillere kalkmas,

inat ve iddet göstermesi, onun hak-

knda da ayn muamelenin yaplma-

sna sebep olmutur. (IV. 452/53)

Mustafa Efendi (Hântzâde) Tara

defterdarlklarnda bulunduktan son-

ra Msr defterdar olmu ve azilden

sonra 1004'de (1595/96) vefat etmi-

tir. Seksenlik bir pirdi. (IV. 379)

Mustafa Efendi (Hanzâde Hocas)
Bergosludur. Müderris, Yeniehir

mollas olup 19 Muharrem 1139'da

(16 Eylül 1726) vefat etti. ffetli, âlim,

edip bir pirdi. (IV. 420/21)

Mustafa Efendi (Hasan Beyzade)

Kazasker Hasan Bey'in torunu, Ah-

med Efendi'nin oludur. Haleb, am
ve Kudüs kads olup Safer 1041 'de

(Eylül 1631) vefat eyledi. Güzel ah-

lâklyd. (IV. 388; I. 204)

Mustafa Efendi (Hatibzâde) Edir-

nelidir. Müderris olup Rebiyülâhir

ll40'da (Kasm-Arahk 1727) vefat et-

ti, (IV. 421)

Mustafa Efendi (Hatibzâde) Bursa-

ldr. Müderris, 1248'de (1832/33) Fi-

libe mollas oldu. Sonra vefat etmi-

tir. (IV. 472)

Mustafa Efendi (Hazân) Sofyaldr.

Müderris olup Yenice-i Vardar'da

müderris oldu. Rebiyülevvel 979'da

(Austos 1571) vefat etmitir. Âlim ve

usta airdir. (IV. 376)

Mustafa Efendi (Hfzîzâde) Mevâlî-

den Hasan Hfz Efendi'nin oludur.

Müderris olup Rebiyülâhir 1187'de
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(Haziran-Temmuz 1773) Üsküdar mol-

las oldu. Sonra bilâd- hamse ve 1197'

de (1783) Medine kads olup 1198'

de (1784) vefat eylemitir. (IV. 449)

Mustafa Efendi (Hüsâmzâde) Bur-

sal Hüsâmeddin Efendi'nin(->) olu-
dur. Müderris ve 1034'de (1624/25)

Haleb mollas oldu. 1035 sonlarnda

(1626 ortalan) vefat etti. Sessiz ve sa-

kin biri olup vakarndan "kazasker"

denmiti. (IV. 386; II. 114)

Mustafa Efendi (Hüvellezî) Müder-
ris, Kayseri mollas oldu. I. Mahmud
devri (1730-1754) balarnda vefat et-

ti. (IV. 424)

Mustafa Efendi (mam) Bursaldr.

stanbul'a gelip Abdullah Birrî Efen-

di'ye imam ve sonra kethüda olup o

sayede kaleme girerek hâcegândan

olmutu. Rüûs kesedar olup IV. Mus-

tafa'nn dadsn nikahlaynca Rebi-

yülâhr 1222'de (Haziran 1807) hubu-

bat nâzn, sonra tezkire- evvel ve o

sene Recebinde (Eylül) rikâb- hümâ-
yûn kethüdas ve bir aralk Hadice

Sultan'n kethüdas olmutur. Cema-
ziyelâhir 1223'de (Temmuz-Agustos

1808) azlolunup zevcesiyle beraber

Sakz'a sürüldü. O sene sonunda af-

folunmutur. 1224'de (1809) ilk ve

1226'da (1811) ikinci defa ruznâme-i

evvel, 1227^de (1812) rikâb defterda-

r ve sonra defterdar- kk- evvel

olup 1230'da (1815) azledildi. Sonra

yine Hadice Sultan kethüdas, sonra

defter emini, Haremeyn muhasebeci-

si, 1231 'de (181 6) yeniçeri kâtibi ve

mahzen tamir memuru, sonra çavu-
ba, 1236'da (1820/21) defter emini,

sonra tophane nâzn ve nihayet mu-
hasebe-i evvel olup 1 Ramazan 1239'

da (30 Nisan 1824) vefat etti. ehzade
Türbesi kabristannda medfundur. Li-

yakatsiz, safderundu. (IV. 467/68)

Mustafa Efendi (îmamzâde) Çin-

gene Frn Mescidi'ne minber koydu.

(IV. 388)

Mustafa Efendi (mamzâde) (Ha-

c) Çorluludur. Müderris, 1157'de

(1744) Diyarbekir ve sonra Msr ka-

ds oldu. Muharrem ll68'de (Ekim-

Kasm 1754) Medine mollas ve sonra

stanbul payesi oldu. Il69'da (1755/

56) vefat etti. Egrikap: 'da medfundur.

lim ve haysiyet sahibiydi. (IV. 433)

Mustafa Efendi (îmanzâde) (Sey-

yid) Kad olup eyhülislâm Mirzazâde

Said Mehmed Efendi'nin(-^) kethüdâ-

lmda bulundu. 20 Cemaziyelâhir

1202'de (28 Mart 1788) vefat etti. Edir-

nekap'ya defnedilmi tir. (III. 32)

Mustafa Efendi (îsâ Hocazâde)
(Hac) Konyal Seyyid Abdullah

Efendi'nin oludur. Müderris olup 21

Cemaziyelâhir 124] 'de (4 ubat
1826) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. (IV. 468/69)

Mustafa Efendi (îsrrailzâde) Meh-

med Efendi'nin oludur. Müderris,

Bagdad, Diyarbekir mollas oldu.

1097'de (1686) vefat eyledi. ffetli ve

nezihdi. Olu Sâdk Mehmed Efen-

di'dir(-^). (IV. 403; î. 351)

Mustafa Efendi (Kabasakal) Ha-

lebli bir attarn oludur. Tahsilden

sonra Msr kadlarndan olup sonra

mevâlîden oldu. Sakz, Tunus molla-

s olup sonra Damad Mehmed Paa
yanma ordu kads oldu. 1028'de

(1619) onunla ayn gün azledildi.

Muharrem 1036'da (Eylül-Ekim 1626)

vefat etti. Güzel ahlâk sahibi, cömert

ve yumuak, dünyaya dükün olup

ak arabyla sarhotu. (IV. 386/87)

Mustafa Efendi (Kadi2âde) Mehmed
Efendi'nin(--^) oludur. 1055'de (l645)



babasnn yerine Mehmed Paa Tek-

kesi'ne eyh oldu. 1072'de (I66I/62)

vefat eylemitir. (IV. 396; IV. 154)

Mustafa Efendi (Kadzâde) Meh-

med Efendi'ni oludur. Müderris

olup 9 Receb 1123'de (23 Austos

1711) vefat etrritir. (IV. 4l6)

Mustafa Efencli (Kapdanzâde) En-

derun'da yetierek tülbend aas
olup Lâleli kitabeti ve hâcegânlkla

çerag edildi. 1206'da (1791/92) vefat

etti. Üsküdar'd^ medfundur. (IV. 452)

Mustafa Efendi (Kapclar Kâtibi)

Kalemden yetierek senelerce kapc-

lar kâtibi olduundan bu lâkab ald.

Sonra hâcegândan olup Anadolu mu-

hasebecisi olr.u ve nihayet Rama-

zan ll4rde (Msan 1729) defterdar-

kk- sâlis olarak o sene sonunda ve-

Jat edip Samaya yolunda defnedil-

mitir. (IV. 422)

Mustafa Efendi (Kara) Tahsilden

sonra Sünbül Sinan Efendi'nin müridi

olup Merkez Efendi himmetine ura-

d ve Üsküdar'da Mihrimâh Sultan

Camii'ne vaiz oldu. 985'de (1577) ve-

fat eylemitir. Tefsir ve hadisde söz

sahibiydi. Olu brahim Efendi'dir.

(IV. 375)

Mustafa Efendi (Kara Halilzâde)

eyhülislâm ::<^ara Halilzâde Said

Mehmed Efendi'nin(-^) oludur. Me-

vâlîden iken 1174'de (176O/6I) vefat

eyledi. Kabri Eyüp'dedir. (III. 29)

Mustafa Efendi (Kara Halilzâde)

Mevâlîdendir. III. Selim devri (1789-

1807) balarnda vefat eylemitir. (IV.

451)

Mustafa Efe idi (Kâtibî Çelebi)

Bursaldr. Haremeyn evkaf kâtibiy-

di. 1113'de (1^^01/02) vefat etti. air-

dir. (IV. 412)

Mustafa Efendi (Kâtibzâde) Mü-

derris olup 6 Cemaziyele^'A^el 1131 'de

(27 Mart 1719) vefat etti. (IV. 418)

Mstafa Efendi (Kâtibaâde) zmir-

lidir. stanbul'da yetierek Feshane'

nin kuruluunda 1243^de (1827/28)

lk nâzn olmutur. Sonra ihtisâb me-

muru oldu. Sonra vefat etti. (IV. 470)

Mustafa Efendi (Kavsarazâde) Üs-

küdar'da bir mescid yapmtr. 1125'

de (1713) vefat etti. Torunu ll67'de

(1753/54) camii tamir eylemitir. (IV.

416)

Mustafa Efendi (Kavukçuzâde)

Müderris; Trablus mollas oldu. Ra-

mazan 1133'de (Temmuz 1721) vefat

etti, (IV. 419)

Mustafa Efendi (Kebîrîzâde) Kebi-

ri Mehmed Efendi'nin oludur. Mü-

derris, molla olup Safer 1088'de (Ni-

san 1677) istanbul kads olup Rebi-

yülevvel 1089'da (Mays 1678) azle-

dildi. Cemaziyelâhir 1092'de (Hazi-

ran-Temmuz I68I) Anadolu kazas-

keri oldu. Rebiyülevvel 1094'de (Mart

1683) azledildi. 1097 . Zilhiccesinin

arefe günü (27 Ekim I686) vefat etti.

Eski Nianc'da medfundur. Fâzld.

Olu Ahmed Efendi(->), dieri Ab-

durrahman Efendi'dir, (V. 404)

Mustafa Efendi (Kethüda) Muhaî
Sinan Efendizâde Hüseyin Efendi'nin

oludur. 953'de (1546) dodu! Sokol-

lu Kethüdas Husrev Aa'ya mensup

olduundan "Kethüda Mustafa" den-

di ve lâkab kethüda kald. Vezider

ve ileri gelenlerle yaknlk kurarak

müderris ve iki defa am mollas ve

sonra Medine mollas oldu. Safer

lOlO'da (Austos I6OI) azledildi ve

bu srada Anadolu payesi verilip

a'bân lOll'de (Ocak-ubat l603)

Anadolu kazaskeri oldu. Cemaziye-
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levvei 1012'de (Ekim 1603) azlolu-

nup 1017'de (1608) ikinci defa Ana-

dolu kazaskeri oldu. Ramazan 1017'

de (Aralk 1608) azledildi. Zilka'de

1019'da (Ocak-ubat l6ll) Rumeli

kazaskeri olup Safer 1020'de (Nisan-

Mays l6ll) azledildi. Receb 1021'de

(Eylül I6l2) ikinci defa Rumeli ka-

zaskeri oldu. Safer 1022'de (Nisan

1613) hastal dolaysyla azledilerek

Rebiyülâhr 1022'de (Mays-Haziran

1613) vefat eyledi. Evine defnedildi.

Âlim, fâzl, âbid, cemaate devam
ederdi. Oullar Ahmed Efendi(-^) ile

Mahmud Efendi'dir(-^). (IV. 385/86)

Mustafa Efendi (Kethüdâzâde) Su-

dûrdan Hâmid Efendi kethüdas
Mehmed Aga'nm oludur. Müderris,

mahreç mollas, sonra bilâd- hamse-

den saylan am mollas oldu. Gider-

ken Misis'te Zilkade 1138'de (Tem-

muz 1726) vefat etti. Oullar, Meh-

med Said Münir Efendi ve Es'ad Efen-

di'dir(-+). Bir olu da Süleyman Efen-

di(-^) olup Haydarpaa'da medfun-

dur. Yannda, yeeni Seyyid smail

Molla medfundur. Evlâdndan biri de

sudûrdan Said Efendi 'dir. (IV. 421)

Mustafa Efendi (Kethüdâzâde) Ke-

reste gümrükçüsü olup 1 Receb 1192'

de (26 Temmuz 1778) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. (V. 445)

Mustafa Efendi (Kevâkibîzâde)

Ahmed Efendi'nin oludur. 1059'da

(l649) dodu. Müderris, Edirne mol-

las, sonra Mekke mollas oldu. Zilka-

de lll4'de (Mart-Nisan 1703) stan-

bul payesi olup RebyülevA^el 1135'de

(Arahk 1722) Kuadas'na gönderilip

Safer 1137'de (Ekim-Kasm 1724) b-
rakld ve 15 Cemaziyelevvel 1137'de

(30 Ocak 1725) vefat etti. Salih, va-

kurdu. (IV, 420)

Mustafa Efendi (lOz) Müderris,

Bosna mollas olup 1150'de (1737/

38) azledilmi olarak /efat etti. Molla-

gürani'de medfundur. (IV. 427)

Mustafa Efendi (Kirpas) III. Selim

devri (1789-1807) ortalarnda vefat

eden eyh Emin Efendi'nin müridi

olup Sa'dîye'den Mûsâ Çavu Tekke-

si eyhi olmutu. Cer.aziyelâhir 1234'

de (Nisan 1819) vefat edip Dökmeci-

1er Cami'nde defnedüdi. (IV. 465)

Mustafa Efendi (Koca) Mâbeyn-i

hümâyûnda yetierek çktkda Melek

Ahmed Paa dairesinde on sene

müddetle kethüda olmutur. Sonra

hâcegândan olup 1073 'de (1662/63)

defter emini ve 1074'de (1663/64) re-

isülküttab oldu. 1077'de (1666/67)

reis vekili oldu. Sonra ikinci defa re-

isülküttab olup 6 sene kalm ve Ka-

maniçe'nin fethinde bulunmutur.

1088'de (1677) yeniçeri kâtibi ve 1095'

de (1684) üçüncü defa reis, 1097'de

(1686) mevkufatç ve 1098'de (1687)

defter emini oldu. 1106'da (1694/95)

vefat etmitir. Eyüp'de medfundur. s-

tanbul'da Musalla yaknnda mektebi

ve darülhadisi olup Eskiehir'de dahi

baz hayr eserleri vardr. Evi Soguk-

çeme yaknnda olup bir hayli yl to-

runlarnda kalmtr. (IV. 408/09)

Mustafa Efendi (Koç Emir) Seyyid-

dir. Medine kads iken Zilka'de 1050'

de (ubat l64l) vefat eyledi. (IV. 389)

Mustafa Efendi (Kcr) Köprülüzade

Mustafa Paa'nm kethüdas olup hay-

lice parlad. Efendisinin ehadetinde

gizlenmitir. 1103'de (1691/92) vefat

etti. (IV. 407)

Mustafa Efendi (Klüçük Bostan)

Ali Efendi'nin oludur. Müderris ve

bir aralk ehzade Selim'e muallim



oldu. Manisa müftüsü iken Zill^a'de

977'de (Nisan :_570) vefat etti. Âlim,

âbid, zâhiddi. CV. 376)

Mstafa Efendi (Lâleli) Çelebi Meh-

med Efendi'nin kardeidir. Kalemden

yetiip hâcegândan oldu. 1183'de

(1769/70) silahdar kâtibi ve Zilka'de

1185 'de (Mart 1772) yeniçeri kâtibi,

Cemaziyelevvel 11 88 'de (Temmuz
1774) tersane emini, 1189'da (1775)

matbah emini, 1190'da (1776) yine

tersane emini ve 1195'de (1781) sa-

dâret kethüdas olup 11 Safer 1196'da

(26 Ocak 1782) azledildi. O sene ikin-

ci defa matbah emini, 1197'de (1783)

sipah kâtibi, ardmdan çavuba. ev-
val 1198'de (Agustos-Eylül 1784) tev-

kiî ve 6 Zilka'de 1199'da (10 Eylül

1785) ikinci defa çavuba olup Sa-

fer 1200'de (Aralk 1785) azledildi.

Receb 1200'de (Mays 1786) defter

emini, a'bân 1202'de (Mays 1788)

tevkiî ve sonra çavuba vekili olup

azilden sonra yine mecâlis-i mükâle-

meye memur olmu ve 1212'de (1797/

98) vefat eylemitir. Haydarpaa'da

medfundur. Bilgili, doru ve sâdkd.

Kz kardei Hadice Hamm'n zevci,

Abdullah Aga'cr(->). Mühürdan Nas-

rî Hasan Efend; ' dir(-^). (IV. 454/55)

Mustafa Efendi (Lonkazâde) Mali-

yeden yetiip Anadolu, cizye muha-

sebeleri ve me^^kufatî ve tekrar haraç

muhasebesi gibi hizmetlerde bulu-

nup 1007'de (1598/99) defterdar ol-

du. Baka görevlerde bulunduktan

sonra 1022'de (l6l3) badefterdar ol-

mutur. 1023'de (1614) azledilerek o

sene ikinci defa badefterdar oldu.

1026'da (I6l7) ayrlp sonra vefat et-

ti. (IV. 384)

Mustafa Efendi (Luhumîzâde) Lu-

humî Ali Efenci'nin(-*') oludur. Mü-

derris, olup 2 evval 1126'dâ (11 Ekim

1714) vefat etmitir. (III. 522)

Mustafa Efendi (Martoloszâde)

Martolos Abdullah Efendi'nin(-^) o-
ludur. Müderris, Medine, am molla-

s oldu. 1055'de (1645) vefat eyledi.

Güzel konuur ve yumuak huyluy-

du. (IV. 390; IIL 364)

Mustafa Efendi (Memkzâde) Ni-

anc damaddr. Müderris, molla olup

Rebiyülevvel 1057'de (Nisan l647) s-

tanbul kads olup evval'de (Kasm)

ayrld. Cemaziyelevvel 1058'de (Hazi-

ran l648) Anadolu kazaskeri olup

Receb'de (Austos) azledildi. evval

1059'da (Ekim l649) Rumeli kazaske-

ri olup 1060'da (1650) azledildi. ev-

val 1063'de (Eylül 1653) ikinci defa

Rumeli kazaskeri oldu. Zilka'de 1064'

de (Eylül-Ekim l654) azledilip bir ye-

re sürüldü. Receb 106
5
'de (Mays

1655) brakld. Cemaziyelevvel 1066'

da (Mart l656) 13 saat kadar eyhülis-

lâm olup Çnar vak'as olmakla azlolu-

narak hacca gitmeye ve sonra ikame-

te memur oldu. Sonradan Mekke mol-

las oldu. evval 1066'da (Temmuz-

Agustos 1656) vefat eyledi. Orta hal-

liydi. Kardeinin olu, sudûrdân Tez-

kireci Mehmed Efendi' dir. (IV. 394)

Mstafa Efendi (Mes'udzâde) Mes'

ud Mustafa Efendi'nin (v. 1154/1741)

olu veya torunu olmaldr. Atik Vali-

de Sultan kâtibi olup 24 Ramazan

1215'de (8 ubat 1801) vefat etti. (IV.

366)

Mustafa Efendi (Mestîzâde) Bursa

mahkemesi kâtiplerindendi. 1060'da

(1650) vefat edip Molla Aya yakn-
na defnedildi. Sâlihdi. (IV. 391)

Mustafa Efendi (Msrlzâde) Nak-

ibendî eyhlerinden olup 1230'da
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(1815) vefat etti. Unkapam'nda med-
fundur. (IV. 464)

Mustafa Efendi (Msrîzâde) Bursa-

l muhaddis Msrî Ali Efendi'nin olu
olup orann reisü'l-ulemâs idi. 1198'

de (1784) vefat eyledi. Mevlevîhane

karsna defnedildi. (IV. 449; IV. 194)

Mtstafa Efendi (Mimarzâde) Muh-
yiddin Mehmed Efendi'nin oludur.

Müderris, Sahn müderrisi ve 963'de

(1556) Bursa kads oldu. Bir hüccet

hatasyla azledildi. Ancak o sene ev-
valinde (Austos) Edirne kads ve

evval 965 'de (Temmuz-Agustos

1558) stanbul kads, a'bân 968'de

(Nisan-Mays 1561) Medine kads
olup Cemaziyeiâhir 971 'de (Ocak-u-
bat 1564) azledilmi ve evval 971 'de

(Mays-Haziran 1564) vefat etmitir.

Seçkin âlimlerden olup eyhülislâm-

d 74 lk ve kazaskerlie layk olmakla

marur idi. ki olu gençliinde vefat

etti. Hasan Çelebi Telvib'ine haiyesi,

Dilrer u Gurer'e haiyesi, Hidâye,

Miftâh ve Mevâktfz ta'likat, Kâfi

erhi Cam kenarnda kelimât var-

dr. Evlâdndan Muallimzâde Azerî

brahim Efendi 'dir(-^). (IV. 374)

Mustafa Efendi (Mirza) Batumlu

Abdurraûf Efendi'nin oludur. 1056'

da (1646) stanbul'a geldi. Müderris,

molla olup Rebiyülâhir 1099'da (u-
bat 1688) stanbul kads oldu. Rebi-

yülâhir llOO'de (Ocak-ubat 1689)

azledildi. evval llOl'de (Temmuz
1690) Limni'ye ve a'bân 1102'de

(Mays 1691) Kbrs'a sürüldü. 1103'

de (1691/92) affedilerek Rebiyülâhir

1105'de (Aralk 1693) Anadolu paye-

si oldu. a'bân 1106'da (Mart-Nisan

1695) Rumeli kazaskeri oldu. 1107'de

(1695/96) azledildi. a'bân lllO'da

(ubat 1699) ikinci defa Rumeli ka-

zaskeri oldu, Zilka'de lllO'da (Mays

1699) azledilerek Sinop'a sürüldü.

1115'de (1703/04) brakld. Zilka'de

1120'de (Ocak-ubat 1709) üçüncü

defa Rumeli kazaskeri oldu. Muhar-

rem 1122'de (Mart 1710) azledildi. 26

ZÜhicce 1126'da (2 Ocak 1715) eyhü-
lislâm oldu. 23 Cemaziyeiâhir 1127'de

(26 Haziran 17-l5) azlolunup Re-

ceb'de (Temmuz^ Trabzon'a sürüldü.

3 Safer 1135'de Cl3Kasm 1722) 95

yanda iken vefa: eyledi. Fâzl, fakih,

müfessir, zâhiddi. Sure-i Neb'e isâm-

na ve ah Hüseyin'e ve baz kitaplara

haiye ve ta'likat ve Türkçe Erat-t

Saat tercümesi vardr. Olu sudûrdan

Salim Efendi'dir. (V. 419/20)

Mustafa Efendi (Muzafferzâde)

Kayseri ve Sofya mollas oldu. I. Mah-
mud devri (1730-1754) balarnda ve-

fat etti. (IV. 424)

Mustafa Efendi (Müftîzâde) Mü-
derris olup 23 Safer 1205'de (1 -Kasm
1790) vefat etti. -^dirnekap'da med-
fundur. (IV. 451)

Mustafa Efendi (Müftîzâde) Ah-

med Efendi'nin(—>) torunlarmdandr.

1229'da (1814) Kudüs mollas olarak

vefat etmitir. (I. 267)

Mustafa Efendi (Müftîzâde) Ünye-

lidir. Müderris, Zilka'de 1274'de (Ha-

ziran-Temmuz 1858) Haleb mollas

oldu. (IV. 476)

Mustafa Efendi (Mülakkab) Merzi-

fonlu Muslihiddin Efendi'nin olu-
dur. Müderris, molla olup Muharrem
1058'de (ubat 1648) stanbul kads,
Cemaziyeiâhir'de (Temmuz) Rumeli

kazaskeri olup Receb'de (Austos)

azledilmi ve 1058'de (1648) kazaen

vefat etmitir. Kz kardeinin olu
Bayram Abd Efendi'dir(->). (IV. 391)



Mustafa Efendi (Müstakimzâde)

Kehhâlba Müstakim Mehmed Efen-

di'nin(-^) oludur. Müderris olmutu.

Sonra kehhâlba olup Î176'da (1762/

63) Limni'ye sürüldü. Brakldktan

sonra 1178'de (1764/65) Galata mol-

las oldu. Sonra vefat etmitir. (IV.

439; IV. 364)

Mustafa Efendi (Mütevelllzâde)

Ahmed Efendi'nin oludur. Yeniehir

mollas olup azledilmi olarak Rebi-

yülâhr 104rde (Kasm 1631) vefat

etti. Hasköy'de defnedildi. (IV. 388; I.

206)

Mustafa Efendi (Nefeszâde) Amas
yaldr. Müderris olup 11 Zilka'de

lOll'de (22 Nisan 1603) vefat etti.

Emir Buharî'de medfundur. Fâzld.

(IV. 380)

Mustafa Efendi (Nefeszâde) Mü-

derris, Sofya mollas olup Ramazan

1060'da (Eylül l650) azledilmi ola-

rak vefat etti. (IV. 392)

Mstafa Efendi (Olan) Tosyaldr.

Müderris olup Safer 971 'de (Eylül-

Ekim 1563) köle elinde ehid oldu.

Âlim ve istidatlyd. (IV. 374)

Mustafa Efendi (Onüç) Yeniçeri ka-

lemi serhalifesi olup ll64'de (1751)

vefat etmiti*. (IV. 431)

Mustafa Efendi (Öreke) stanbullu-

dur. Müderris ve Eyüp mollas oldu.

a'bân 1059da (Austos 1649) azle-

dilmi olaraK vefat etti. Emir Buha-

rî'de medfundur. Olu sudûrdan Ah-

med Efendi^dir. (IV. 392)

Mustafa Efendi (Pamakçzâde)
eyhülislâm Pamakçzâde Abdullah

Efendi'nin(-0 oludur. Il42'de (1729/

30) Yeniehr-i Fenâr mollas olup bir-

kaç yl sonra vefat eylemitir. (III. 375)

Mustafa Efendi (Pazarbazâde)
Müderris olup 1050'de (1640/41) ve-

fat etti, (IV. 389)

Mustafa Efendi (Rodosîzâde) Üs-

küp ve Siroz kads oldu. 1031 'de

(1622) azledilmi olarak vefat etti. Fâ-

zl olup tefsirden risaleleri vardr. (IV.

384/85)

Mustafa Efendi (Rûenzâde) Kara-

hisar müftüsü ve müderris olup azle-

dilmi ve stanbul'da 1159'da (1746)

vefat etmiür. Üsküdar'da Mirzazâde-

1er yannda medfundur. Fâzld. (IV.

427)

Mustafa Efendi (Sadreddinzâde)

Telhisçi olup müderris ve Üsküdar ve

Filibe mollas oldu. Il48'de Kadir ge-

cesinde (9/10 ubat 1736) vefat etti.

Üsküdar'da Miskinler'de medfundur.

(IV. 426)

Mustafa Efendi (Salyarzâde) Sakz-

ldr. Müderris olup Zilka'de 1108'de

(Mays-Haziran 1697) vefat eyledi.

(IV. 409)

Mustafa Efendi (Saraçzâde) Saraç

Ahmed'in oludur. eyh olup 1215'

de (1800/01) vefat etti. Karacaahmet'

te medfundur. Olu Said Efendi dahi

bu sene vefat ederek, orada Turunç-

zâde Mehmed Efendi 'nin(->') yanma

defnedildi. (IV. 458)

Mustafa Efendi (Saray Hocas) Yâ-

sinci Mustafa Efendi'nin damaddr.
Kaleciklidir. Müderris, molla, Medine

kads oldu. 28 a'bân 1136'da (22

Mays 1724) vefat etmitir. Topka-

p'da kaynpederi yanma defnedildi.

(IV. 420)

Mustafa Efendi (Sar) Maliyeden

yetiip Tuna, Trablus, 999'da (1591)

tekrar Rumeli, 1002'de (1593/94) tek-

rar Trablusam defterdar oldu. Sonra

vefat etmitir. (IV. 378)
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Mustafa Efendi (San) Anadolulu-

dur. Müderris olup Zilhicce 1099'da

(Ekim 1688) vefat etti. (IV. 405)

Mustafa Efendi (San Muid) Müder-

ris, Filibe mollas ve Mekke payesi ol-

du. ewâl 1080'de (Mart 1670) vefat

etti. Fâzl, öfkeliydi. Hatta sebeb-i

feyzi Ebû Said Efendi'yi bile gücen-

dirmitir. Eksik manzum bir hilye-i

erifesi vardr. (IV. 399)

Mustafa Efendi (Sannsakçzâde)
Kabakulak brahim Paa'mn imam
Hac Beir Aaya, efendisinin kötü

niyetini arzederek intisap etmi ve

ll44'de (1731/32) imam- sân ve

müderris olup Muharrem 1158'de

(ubat 1745) imam- e\^el-i sultanî

olmutur. 6 Safer ll6l'de (6 ubat
1748) vefat edip Eski Menzilhane'ye

defnedildi. (IV. 429)

Mustafa Efendi (Sattî) Müderrisdi.

ewâl 1115'de (ubat 1704) Küçük
Ayasofya Hamam'nda düüp vefat

etmitir. (IV. 413)

Mustafa Efendi (Serdârlar Kâtibi)

Kalemden yetierek serdârlar kitabe-

tinde birçok vakit bulunup o ad ka-

zanm ve sonra Sâliha Sultan'a ket-

hüda olarak hâcelik rütbesine nail ol-

mutur. 1182'de (1768/69) matbah

emini olup 1190'da (1776) o mesnet-

ten tersane emini oldu. a'bân 1192'

de (Eylül 1778) sadrazam kethüdas

olup 11 Cemaziyele\^^el 1193 'de (27

Mays 1779) azledilerek Receb'de

(Temmuz-Agustos) Midilli'ye sürül-

mü ve orada vefat etmitir. Karave-

zir Mehmed Paa ile ho geçinse ik-

bâli devam ederdi. (IV. 447)

Mustafa Efendi (Seyrekzâde Haf-
z) Kastamonuludur. air Sa'dî Efen-

di'nin oludur. Müderris, Üsküdar

mollas olup 1098'de (1687) vefat et-

ti. air, müni, tarih söyler, yumuak
huyluydu. (IV. 404/05)

Mustafa Hfendi (Seyyid) Bâyezid

Camii kâtibi olup Cemaziyelev\^el

1181'de (Ekim 1767) vefat eyledi. Üs-

küdar'da medfundur. (IV. 442)

Mustafa Efendi (Seyyid) Müderris

olup Cemaziyelâhir 1219'da (Eylül

1804) vefat etti ve Üsküdar'a defne-

dildi. (IV. 459)

Mustafa Efendi (Seyyid) Celvetî

eyhlerinden ve Seyyid Nebî Efendi

halifeierindendr. 2 Muharrem 1222'

de (12 Mart 1807) vefat edip Karaba
Mezarlg'na defnolunmutur. (IV. 459)

Mustafa Efendi (Seyyid) Kalemden
yetiip enfiye emini ve sonra arabac-

lar kâtibi, :.218'de (1803/04) tophane

kâtibi, sorra Haremeyn mukataacs
oldu. ev/âl 1226'da (Ekim-Kasm

1811) vefat etti. Merkezefendi'de

medfundu:. (IV. 462)

Mustafa Efendi (Seyyid) Ende-

run'dan yetierek hazine-i hümâyûn
bakâtibi ve hâcegândan olmutur.

15 Muharrem 1256'da (19 Mart 1840)

azledilmi olarak vefat etti. Haydar-

paa'da medfundur. (IV. 472)

Mustafa Efendi (Seyyid) Hâdimli-

dir. Müderris, molla olup 1256'da

(1840) vefat eyledi. (IV, 473)

Mustafa Efendi (Seyyid) Bursal Sa-

lim Mehmed Efendi'nn(-^) oludur.

1249'da (1833/34) Bosna mollas olup

5 Receb 1257'de (23 Austos 1841) ve-

fat eyledi. Davutpaa'da medfundur.

(IV. 474; III. 4)

Mustafa Efendi (Seyyid) Tatarpazar-

ldr. Müderris olup 1260'da (1844) ve-

fat etmitir. (IV. 474)



Mustafa Efendi (Seyyid) Müderris,

Cemaziyeievvel 1269'cia (ubat 1853)

Selanik ve ev/âl 1277'de (Nisan-Ma-

ys 1861) Edirne mollas oldu. Sonra

vefat eyledi. (IV. 478)

Mstafa Efendi (Seyyid) Birgilidir.

Müderris olup 1277'de (1860/61) ve-

fat etmitir. Erikap'da medfundur.

(IV. 476)

Mustafa Efendi (Seyyid Ahmed
Efendizâde) Müderris, Haleb molla-

Si, Rebiyüle\^^el 1184'de (Temmuz

1770) am mollas, Muharrem 1188'

de (Mart-Nisan 1774) Edirne mollas

oldu. Sonra vefat etmitir. (IV. 444)

Mustafa Efendi (Seyyid Baba)

(Hac Hoca) Özbekler Tekkesi eyhi

olup 25 Zilka de 1195'de (12 Kasm
1781) vefat etti. (IV. 448)

Mustafa Efendi (Seyyid) (Dürrîzâ-

de) Hidâyetullah Mehmed Efen-

di'nin(-^) oludur. Müderris olup 25

Zilhicce 1228'de (19 Aralk 1813) ve-

fat etti. Babas;.nn civarnda medfun-

dur. (IV. 627)

Mustafa Efeadi (Seyyid) (Hac)
Müderris,' zmir, am mollas oldu.

1155'de (1742) vefat ederek Seyitah-

metderesi'nde defnolundu. (IV. 427)

Mustafa Efendi (Seyyid) (Hac) Fâ-

tih dersiâmlarmdan olup Hidâyet Ca-

mii vaizi olmutur. 24 e\^âl 1259'da

(17 Kasm 1843) vefat etmitir. (IV.

474)

Mustafa Efendi (Seyyid) (Hafz)

Müderris ve Erzurum mollas olup

Zilhicce 1235de (Eylül 1820) vefat

eyledi. Miskinler'de medfundur. (ÎV.

Mustafa Efeadi (Seyyid) (Kefeli-

zâde) Sarmak Tekkesi eyhi olup

13 Rebiyüle\-/el 1224'de (28 Nisan

1809) vefat etti. Edirnekap'da med-

fundur. Bu tekke eyhlerinden Sey-

yid brahim Efendi 1247'de (1831/32)

ve Hâfiz Tâhir Efendi 22 Rebiyülev-

vel 126l'de (31 Mart 1845) vefat edip

o tekkeye defnedilmilerdir. (IV. 460)

Mustafa Efendi (Seyyid) (Yahni-

kapanzâde) Bursa eyhleri büyükle-

rindendir. 1191'de (1777) vefat eyle-

di. Fâzl, 127 yanda bir pirdi. (ÎV.

446)

Mustafa Efendi (Solak) Edirnelidir.

Müderris, Sakz mollas olup Rama-

zan lllO'da (Mart l699) vefat etti.

(IV. 411)

Mustafa Efendi (Suyolcuzâde)

Dervi Ali Efendi'nin akirdidir. 1098'

de (1687) vefat etti. Eyüp 'de medfun-

dur. Mehur hattatdr. (IV. 405)

Mustafa Efendi (Süleyman Efen-

dîzâde) Maliyeden yetiip defterdar

mektupçusu oldu. 1096'da (1685)

derya beyleri snfna dahil olup son-

ra ruznâme-i e\^el olmutur. 11 01 'de

(1689/90) azl ve gazap edildi. Sonra

stanbul defterdar olup 1105'de

(1693/94) Kbrs'a defterdarlkla gön-

derildi. Sonra matbah emini olup

1106'da (1694/95) vefat etmitir.

Eyüp 'de medfundur. (IV. 409)

Mustafa Efendi (âmîzâde) Müder-

ris olup 1187 'de (1773) Eyüp mollas

oldu. Sonra vefat etmitir. (IV. 443)

Mustafa Efendi (ehid) (Emir Ha-

life) eyhlerden olup Emir Mesci-

di'ni yapmtr. (1770'lerde) um-
nu'da vefat eyledi. Kabri oradadr.

(IV. 444)

Mustafa Efendi (ehrîzâde) Kalem

halifelerinden olup 1201'de (1786/

87) hâcegânlkla tarihçi oldu. Sonra

vefat eylemitir. (IV. 452)
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Mustafa Efendi (emseddmzâde)
Mehmed Efendi 'nin(~-*) oludur. Mü-
derris ve Galata mollas olup Safer

1106'da (Eylül-Ekim l694) vefat et-

mitir. Güzel ahlâk sahibiydi. (IV.

408; IV. 128)

Mustafa Efendi (eyh) Kecdehan
damad Abdullah Efendi'nin oludur.

Müderris, Selanik mollas olup evval
1094'de (Ekim 1683) vefat etti. (IV.

402)

Mustafa Efendi (eyh) Yabanâbâd-
ldr. Müderris ve dersiam olup niha-

yet Yeniehir mollas oldu. 11 Receb
1278'de (12 Ocak 1862) vefat etti.

Mehur fâzllardan, rind-merep bir

zat idi. (IV. 478/79)

Mustafa Efendi (eyl Mahmudzâ-
de) Mehmed Efendi'nin olu ve Hü-
dâî Mahmud Efendi'nin kznn olu-
dur. Müderris, am ve Medine molla-

s oldu. Rebiyülâhr 1096'da (Mart

1685) vefat etmitir. yi halle tann-

mt. (IV 403)

Mustafa Efendi (eyh) (Hac)
eyhlerdendir. 14 Rebiyülevvel 1283'

de (27 Temmuz 1866) vefat ederek

Sütiüce'ye defnedilmitir. (IV. 479)

Mustafa Efendi (eyhzâde) bra-

him Efendi 'nin(--+) oludur. Müderris

ve Manisa mollas olup 1052'de

(1642) vefat eyledi. Olu brahim
Efendi'dir(-^). (IV. 389; I- 98)

Mustafa Efendi (eytzâde) Akhi-

sarl olup müderris ve Eyüp mollas

oldu. I. Mahmud devri (1730-1754)

balarnda vefat etti. (IV. 424)

Mustafa Efendi (Tarikatçzâde)
Müderris olup 1186'da (1772/73) ve-

fat etti. Tarikat-i Mubammediy^yi
tercüme eylemitir, (IV. 443)

Mustafa Efendi (Tarsusîzâde) Mü-
derris, Kudüs mollas, Rebiyülâhir

11 84'de (Austos 1770) Msr ve

1188'de (1774) Mekke mollas, Rama-
zan 1199'da (Temmuz 1785) stanbul

kads ve Rebiyülâhir 1200'de (ubat

1786) Anadolu payesi olup Zilhicce

1202'de (Eylül :_788) vefat eyledi. Üs-

küdar'a defnedildi. lim ve fazilet sa-

hibiydi. Damad ihâbeddin Ahmed
Efendi'dir(-+). Dier damad Abdül-

kerim Hasbî E^'endi, 1208'de (1793/

94) vefat eyledi. Üsküdar'da Miskin-

ler'de medfundur. (V. 451)

Mustafa Efendi (Tavl) Bosnaldr.

Müderris ve Sofya mollas oldu. 2 Ce-

maziyelevvel 1107'de (9 Aralk 1695)

vefat etti. Safd, (IV. 409)

Mustafa Efendi (Tavukçuba da-

mad) (Hac) Kastamonu'da Kerel

köyünde â'yândan Amarzâde Meh-

med Aga'nm oludur. llOO'de (1688/

89) dodu. Çocukluunda babasnn
vefatyla stanbul'a gelip amcas El-

mas Mehmed Paa'mn telhisçisi Abd
Aga terbiyesinde kalp Tavukçuba
Ali Aga'ya damad oldu. Ulemâ ile gö-

rüüp kalemde yükselerek ll43'de

(1730) bamukataac oldu. Cemazi-

yelevvel ll43'de (Kasm-Aralk 1730)

Viyana sefiri clup Zilhicce ll44'de

(Haziran 1732) büyük kale tezkireci-

si, ll45'de (1732/33) piyade muka-

belecisi ve o sene Zilhiccesinde (Ma-

ys-Haziran 1733) beylikçi, Cemazi-

yele\^el ll49'ca (Eylül 1736) reisül-

küttab olup 19 Zilka'de 1153'de (3

ubat 1741) azledilip memleketi olan

Kastamonu'ya sürüldü. 1154'de (1741)

hacca gitmeye nemur oldu ve stan-

bul'a ugramakszm gitti. Rebiyülâhir

1155'de (Haziran 1742) stanbul'a ge-

lip Ramazan '..156'da (Ekim-Kasm

1743) defter emini ve Rebiyülâhir

1157'de (Mays -Haziran 1744) ikinci



defa reisülküttab oldu. 10 Zilka'de

1160'da (13 Kasm 1747) azledilerek

Edirne'ye sürülüp 3 ayda brakld.

evval 1161'de (Ekim 1748) ruznâ-

me-i evvel olup 18 Ramazan ll62'de

(1 Eylül 1749> Kayalar'da yalsnda

vefat eylemiti:. Eyüp Sultan Camii'

nin deniz kapsnda medfundur. Orta

boylu, iyilikleri bol, âlim, edip, üç dil-

de air, Arapçada mahirdi. Yeni-

köy'de ve köyünde çok sayda mes-

cit, mektep, medrese, kütüphane, s-

tanbul'da mektep, çeme, pek çok

derslik ve cihât- hayriye ve Hare-

meyn-! erifeyn'e surre-i câriye yapt,

Kayalar'da da bir çemesi vardr.

Oullar Âr Efendi ve Abdürrezzâk

Paa ve damad Ebûbekir Rasim Pa-

a'dr. (V. 429/30)

Mustafa Efendi (Tekerlek) Beik-

ta'ta bir meseld ina etti. (IV. 388)

Mustafa Efendi (Telhisîzâde) Ba-

bâli'den yetiip tezkireci ve Kara

Mustafa Paa'nn sadâretinde reisül-

küttab ve müstear oldu. Sözü geçer

olup 1095'de (1684) Edirne'de katle-

dilmitir. (IV. 402/03)

Mustafa Eferdi (Tophanelizâde)

Mahmud Efendi'nin(~-^) oludur. Mü-

derris olup 8 Cemaziyelâhir 1176'da

(25 Aralk 1762) vefat eyledi. (IV.

325/26)

Mustafa Efendi (Tosî) (Küçük)

Tosyaldr. Müderris olup am, Mek-

ke mollas oldu. 13 evval 1004'de

(10 Haziran 1596) vefat etti. Kurunlu

Türbede medfundur. air, âlim, kâ-

mildi. Itlâku's-Saltaita, Risâle-i Telci-

je bunundur. (V. 379)

Mustafa Efendi (Tülbendçizâde)

Edirne müderrislerinden olup 8 Ra-

mazan 1178'de (1 Mart 1765) vefat

eyledi. Yahnikapan'da yeni dersiye-

nin bânîsidir. (IV. 440)

Mustafa Efendi (Türabîzâde) Ak-

ehirli Ali Efendi'nin oludur. Müder-

ris ve Akehir müftüsü oldu. 990'da

(1582) vefat eyledi. Fetva ve takvada

kâmildi. Kardeleri Mehmed Efendi

ve smail Efendi'dir. (IV. 378)

Mustafa Efendi (Uryânîzâde) Ür-

yan Ali Efendi'nin(-^) torunlarmdan-

dr. Süleymaniye müderrisi iken 200

kiiyle savaa katld. Yiitlii kadar

âlim de olduundan 1224'de (1809)

Kudüs mollas oldu. Sonra vefat et-

mitir. (III. 523)

Mustafa Efendi (Uakîiâde) Hü-

sâmeddin Uakî'nin olu olup 970'

de (1562/63) dodu. Müderris, Ha-

leb, Kudüs, Medine, Selanik, Bursa,

Edirne ve Eyüp mollas oldu. Rama-

zan 1033 'de (Haziran-Temmuz 1624)

stanbul kads olup Muharrem 1034'

de (Ekim-Kasm 1624) azledilerek

Anadolu payesi oldu. Zilhicce 1037'

de (Austos 1628) vefat etti. Kasmpa-

a'da Uakî Zaviyesi'nde medfundur.

Salih, iffetii, vakur ve edipdi. Torunla-

rndan eyh Ahmed Efendi, ll68'de

(1754/55) vefat eyledi. (IV. 387)

Mustafa Efendi (Üveyszâde) Mü-

derris, molla oldu. I. Mahmud devri

(1730-1754) balarnda vefat etti. (IV.

424)

Mustafa Efendi (Yâsinci) Mentee-

li eyh ibrahim'in oludur. 1053'de

(1643) dodu. stanbul'a geldikte Esi-

rî Ali Efendi'ye damad oldu. 1103'de

(1691/92) Hekim Çelebi Tekkesi'ne

eyh oldu. Sonra mestanclar hâcesi

ve 1113'de (1701/02) Ayasofya vaizi

oldu. Cemaziyelevvel 1120'de (Tem-

muz-Austos 1708) vefat eyledi. Top-
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kap'da medfundur. Nakibendî, mu-
haddis, müfessirdi. Ayasofya Ca-

mii'nde Yâsin-i erif okunmasn
vakfetmitir. Olu Osman Efendi ve

torunu eyhülislâm Yâsincizâde Ab-

dülvehhâb Efendi'dir. (V. 4l4)

Mustafa Efendi (Yazc) Dârüssa-

âde aas Hac Beir Aa zamannda
yazc olup 1152'de (1739/40) hâce-

gânlkia mevkufatç olmutur. 1153

(1740) ve 1155 (1742) tarihlerinde iki

defa ruzname-i evvel ve 1156'da

(1743) ikinci defa mevkufatç ve 1158'

de (1745) maliye tezkirecisi ve 1159'

da (1746) üçüncü defa mevkufatç,

baka görevlerde bulunup ll67'de

(1753/54) atl mukabelecisi ve 1169'

da (1755/56) cizye muhasebecisi olup

Cema2iyele\^^el 1170'de (Ocak-ubat

1757) görevinde iken vefat etti. Ayr-

2280 lkçemesi'nde medfundur. (IV. 434)

Mustafa Efendi (Yekdest) Müderris

ve ll68'de (1755) Kudüs mollas ol-

du. Sonra vefat etmitir. (IV. 431)

Mustafa Efendi (Yeilliolu) Piya-

de bahalifesi olup 1179'da (1765/66)

vefat ederek Topkap'ya defnedildi.

(IV. 442)

Mustafa Efendi (Yunuszâde) Birgi-

lidir. Müderris, Yeniehir, Manisa

mollas olup lOOO'de (1591/92) sla-

snda vefat etmitir. Kaza ücretini

er'î izin yerine gelsin diye kât mu-
kabili alrd. Namaz mücevA^eze ile

klar ve vakar le oturup adal söz

söylerdi. (IV. 378)

Mustafa Halife (Hac Halife) (Kâ-

tib Çelebi) Askerîden Abdullah

Efendi'nin oludur. Kadzâde'den ve

bakalarndan ilim tahsil eyledi. Ana-

dolu mahasebesinde âkird iken

1031 'de (1622) ran ve Badad ve

Hemedan seferlerinde hazr bulun-

mu ve 1043 'de (1633/34) hacca gi-

dip gelerek Van seferine de gitmitir.

1058'de (1648) bamuhasebede ikin-

ci halife oldu. 1068'de (1658) vefat

eyledi. Zeyrek'de mektebi sahasnda

medfundur. Fâzl, tarihçi ve tp ilmi-

ne âinâ di. Esederi; Ke'ü'z-Zünûn,

Tuhfetü'l-Ahyâr. Cihannümâ ki At-

las Minör tercümesi, Tuhfetü 'l-Kihâr,

Revnaku'S'Saltû7ta, tarihden Fezle-

ke-i Arahî, Fezleke-i TürkS, Tarih~i

Takvim^ Recmü 'r-Recm, îlhâmü Y-

Mukaddes ve Mîzânü'î-Hakk. (IV.

395)

Mustafa Hoca .Alaca Mescidi'ni yap-

t. (IV. 388)

Mustafa Hulûsî Efendi (Odunyan-
czâde) ehrî Mehmed'in oludur.

Bir mescid yapt. (IV. 391)

Mustafa zzet Eey (Ispanakçzâde)

Sudûrdan Tâhr Bey'in oludur. Mü-

derris, Zilka'de 1267'de (Eylül 1851)

Trabzon moUas:. ve Muharrem 1276'

da (Austos 1859) Msr mollas olup

Rebiyülevvel 1279'da (Eylül 1862)

Mekke payesi o

di. Olu Cemâl

du- Sonra vefat eyle-

Bey'dir. (IV. 479)

Mustafa Kapdan Sakzl Osman
Bey'in yerine Trablusgarb beyi olan

Osman Reis katledilince Bâdî Çavu
adnda biri geçtiyse de azledilmi,

1083'de (1672/73) Mustafa Pehlivan

olup o da 10. günü azlolunarak Msr-
loglu brahim Paa day olmu, onun

yerine geçen Morali brahim 3 günde

azlolununca 1087'de (I676) bu, Trab-

lusgarb valisi olmutur. 1088'de

(1677) vefat etmitir. (IV. 401)

Mustafa Kapdan Cezayirlidir. Bir

aralk skenderiye mutasarrflnda

bulundu. Tersane-i Amire'ye gelip



patrona olmutur. Bu hizmette vefat

etti (1760'lar). (IV. 436)

Mustafa Kapdan (Seyyid) Tersane-

den yetiip 1173'cle (1759/60) riyale

ve sonra patrona ve kapudâne oldu.

1193'de (1779) vefat eyledi. Doymaz-

dere'ye defnedilmitir. (IV. 446)

Mstafa Molla Karabagl Abdurrah-

man Efendi'nin(-) oludur. Silahor

olup 1225'de (1810) vefat etmitir.

(III. 323)

Mustafa Nuri Ptazâde bak. Tâhir

Ömer Bey

Mustafa Paa Enderun'dan yetierek

il Bâyezid'in tah:a çkmda kapc-

bahkla sarayda çkp Avrupa'ya

gönderildi. Bu sebepten hizmeti

makbul olup 903'de (1497/98) Rume-

li beylerbeyi olmatur. Sonra kubbe

veziri oldu. 917'de (1511) sadrazam

oldu. 91S'feie (1512) azledilip Bur-

sa'ya sürüldü. 919'da (1513) katledil-

di. Orada defnedildi. stanbul'da ca-

mi yapp oras adyla anlr oldu. Ted-

birli ve güçlüydü, (IV. 371)

Mustafa Paa Sadrazam Dâvud Paa'

nn oludur. II. Bayezid'e damad olup

paalk unvan verildi. Sonra Amasya

paas oldu. ehzade Ahmed'in valili-

inde esir ve sonra ona vezir oldu.

930'da (1524) kazaen vefat etti. (IV.

371)

Mustafa Paa îs-cender Paa'mn o-
ludur. I. Selim'e (Yavuz) damad oldu.

Beylerden olarak Msr fethinde Trab-

iusam valisi olmutur. Sonra Âlâiye

ve Birecik beylerbeyi olup 932'de

(1525/26) ekya harbinde ehid ol-

du. (IV. 371)

Mustafa Paa Bykl Mehmed Paa'

nn oludur. Msr'da beylerden olup

sonra Yemen beylerbeyi olmu ve

949 (1542/43) tarihinden sonra vefat

eylemitir. (IV. 372)

Mustafa Paa Toygun Paa'mn karde-

idir. Beylerden olup 969'da (1561/

62) Malatya beyi oldu. Sonra Bosna

beylerbeyi olup Muharrem 974'de

(Temmuz-Agustos 1566) vefat eyle-

mitir. (IV. 374)

Mustafa Paa Enderun'da yetierek

odaba olup II. Selim devrinde Ceza-

yir ve sonra Trablusgarb beylerbeyi

oldu. 982'de (1574) Halku'1-Vâd sefe-

rinde bulunmutur. Sonra vefat etti.

(IV. 375)

Mustafa Paa Sokollu Mehmed Pa-

a'mn amcasnn oludur. Enderun'

da terbiye edilip çknda küçük mî-

rahûr ve Ramazan 962'de (Temmuz-

Agustos 1555) çakrcba oldu. Sonra

mîrülümera ve sonra Budin beyler-

beyi oldu. Uzun müddet orada kald.

986'da (1578) idam edildi. Tedbirli ve

cömertiikte Hâtem idi. (IV. 377)

Mustafa Paa Krkkiliselidir. ki defa

çavuba, lOOO'den (1591/92) sonra

bölük aas, Zara ve sonra Nibolu

beyi oldu. Sonra Haleb beylerbeyi

payesi verilmitir. Muharrem 1004'de

(Eylül 1595) harbe memur olup ora-

da ehid olmutur. Olu Hüseyin

Bey, Vize beyi oldu. (IV. 379)

Mustafa Paa Lala Mustafa Paa'mn

kethüdâsidr. Beylerbeyi olup Mara
valisi ve azilden sonra harbe memur

olup 1003'de (1594/95) ehid oldu.

(IV. 379)

Mustafa Paa Aya Paa'mn olu ve

Koca Sinan Paa'mn yeeni olup iier-

liyerek yeniçeri aas oldu. 993 'de

(1585) Mara, sonra Temevar, Budin,

Sivas, 999'da (1591) yine Temevar ve

sonra iki defa am valisi olup harbe
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memur oldu. Eflâk tarafmda Satrc

Mehmed Paa ile bulunup lOOö'da

(1597/98) ehid oldu, (IV. 380)

Mustafa Paa Sinan Paa'nm kethü-

dâsdr. Kapcba ve sonra Revan

beylerbeyi oldu. 998'de (1590) azle-

dilerek lOOrde (1592/93) Musul, Re-

biyülevvel 1007'de (Ekim 1598) Gen-

ce ve sonra Diyarbekir beylerbeyi ol-

du. 1008'de (1599/1600) ran harbin-

de ehid oldu. (IV. 380)

Mustafa Paa Murad Hanzâdelerden

ve Trabzon hânedanmdan olup bey-

lerbeyi payesi verilmiti. lOlö'da

(1607/08) idam edildi. (IV. 382)

Mustafa Paa Usturgon fatihi Lala

Mehmed Paa'nm akrabasmdan olup

orduya nüzul emini olmutu. 101
5
'de

(1606/07) Kastamonu beylerbeyi ol-

du. 1017'de (1608/09) Adana beyler-

1182 beyi olup o sene ehid oldu. (IV.

382/83)

Mustafa Paa Enderun'da yetierek

mîrahûr- evvel oldu. Cemaziyelevvel

1013'de (Ekim l604) beylerbeyi ve

haftasmda vezir ve damad- padiâhî

oldu. Sonra kubbe veziri olmu ve

sonra Bursa muhafzlma gönderil-

mitir. 10l6'da (1607/08) oradan getir-

tilerek sadâret kaymakam olup

1018'de (1609/10) azledildi ve tekrar

kubbe veziri oldu. 1019'da (I6IO) ve-

fat etmitir. Sâdk ve doru idi. Ei sul-

tanla beraber ehzade Camii kapsn-
da türbesinde medfundur. (IV. 383)

Mustafa Paa Musahibe Kaziye Ka-

dm'm damaddr. Bu sebepten kapc-
ba, 1002'de (1593/94) yeniçeri aas
ve 1003'de (1594/95) Bosna beyler-

beyi olup 1004'de (1595/96) azledildi.

1005'de (1596/97) am valisi, lOOö'da

(1597/98) vezirlikle Haleb valisi, 1007'

de (1598/99) Erzurum valisi oldu.

lOll'de (1602/03) kubbe veziri ola-

rak o sene Badad, 1012'de (1603/04)

ikinci' defa am valisi ve 1013'de

(1604/05) Sivas vilayetiyle ran seras-

keri olup muharebede esir oldu. Gö-

nül ehli olduundan ah Abbas'm

sohbetine nâl oldu. Sonra sulh oldu-

undan kurtulmu ve tekrar kubbe

veziri olarak sonra emekli edilmitir.

1028'de (1619) vefat eylemitir. Ted-

birli, güzel konuurdu. (V. 385)

Mustafa Paa Rivanl: olup beyler-

beyi payesi olmutur. Çeitli görev-

lerde bulunduktan sonra 1027'de

(1618) am valisi olup 1028'de (l6l9)

azledilmi ve sonra vefat etmitir. (IV.

384)

Mustafa Paa Morald:.r. Âl-i Hasan-

can'dan Hocazâde müftü Mehmed
Efendi'nin kz Afife Hanm'n zevciy-

di. Kapcba, 1026 (l6l7) sonlarn-

da sipahiler aas olarak cülus habe-

riyle serdâr- ekreme gönderilince

yeniçeri aas oldu. 1027'de (I6I8)

Diyarbekir valisi olup 1028'de (I6l9)

azledildi. 1032'de (1623) stanbul'da

vefat eyledi, Eyüp 'de Yahyâzâde
Tekkes'nde Al-i Hasar can makbere-

sinde medfundur. Papasoglu Mescidi

ve Unkapan Mescidi ile bir medrese

yapt. Hayr ilerini sever, iffetli ve

doru idi. (IV. 385)

Mustafa Paa Hamidlidir. Müteferri-

ka, kapcba, 1025'de (I616) mîrahûr,

1027'de (I6I8) yeniçeri aas, 7 a'

ban 1028'de (20 Temmuz l6l9) Msr
beylerbeyi olup a'bân 1029'da (Tem-

muz 1620) azledildi. 1030'da (1621)

vezirlikle nianc, 1031 de (1622) az-

ledilerek 1032'de (1623) Haleb valisi

oldu. 1034'de (1624/25) Badad'da
savarken vefat eyledi. Akll ve ted-

birliydi. (IV. 386)



Mustafa Paa Nasûh Paa'nn kethü-

dâsdr. 1020'de (I6II) Diyarbekir

beylerbeyi oldu. 1023'de (1614) azle-

dildi. 102
6
'da (1617) Erzurum valisi

olup 1028'de (1019) azledildi ve son-

ra am valisi olup 1029'da (1620) az-

ledilerek Bagdad harbine memuî ol-

mutur. 1035'de (1625/26) ehid ol-

du. Imam- a'zan Ebû Hanife'nin kab-

ri civarmda mecifundur. Olu Tayyar

Paa-dr. (IV. 386)

Mustafa Paa Dilek Hüseyin Paa'

nm oludur. Bey ve sonra beylerbeyi

oldu. îran'da muharebede 1036'da

(1626/27) ehid oldu. (IV. 387)

Mustafa Paa Prevezelidir. Matbah

emini, 1039'da (1629/30) defterdar

ve 1041 'de (1651/32) veziriikle ba-
defterdar oldu. O sene katledildi.

Muhasip ve tedbirliydi. Olu Meh-

med Paa'dr. (T/. 388)

Mustafa Paa Yanyaldr, Uzun
müddet Ohri sancakbeyi olup 1055'

de (l645) azledildi. Sonra vefat etti.

(IV. 390)

Mustafa Paa Lefkelidir. Enderun'

dan yetierek silahdar- ehriyârî ol-

du. 1026'da (1617) vezir rütbesiyle

Msr valisi olup 1027'de (I6I8) azle-

dilerek Yedikule'de hapsedildi. Son-

ra Kastamonu valisi oldu. 1031 'de

(1622) dördüne i'i vezir olup o sene

içinde sadrazam olmu ve yetmiinci

gün azledilmi, sonra zmit sancay-
la emekli olmutur. 1058'de (1648)

vefat etti. Tedbir ve tasarrufta âciz, ik-

tirdarszd. (IV. 391)

Mustafa Paa Sadrazam Damad Si-

yavu Paa oludur. Beylerbeyi pa-

yesi olup 1059'da (1649) vefat eyledi.

Babasnn türbesinde medfundur.

(IV. 392)

Mustafa Paa Moralidir. Gümrükçü
Ali Aga'nm kölesi olup srasyla ba-
baki kulu oldu. 1063 (1653) sonlarn-

da beylerbeyi pâyesiyle badefterdar

olarak 1065'de (Kasm-Aralk 1654)

bir-iki ay kadar vezirlikle sadâret kay-

makaml ilâve edilmitir. Ibir Paa
sadrazamlkla gelmekte gecikince sa-

dâreti- elde etmek için çalmada ku-

sur etmediyse de Rebiyülevvel'de

(Ocak 1655) bir Paa gelince azledi-

lerek sürüldü. Cemaziyelevvel 1065'

de (Mart 1655) katledildi. Hesap ile-

rini iyi bilir ve tedbirliydi. (IV. 393/94)

Mustafa Paa Abazadr. Enderun'da

yetierek silahdar- ehriyârî oldu.

Köprülü Mehmed Paa'nm nüfuzunu

krmaya çalanlardan olduundan
Cemaziyelâhir 1066'da (Nisan 1656)

Köprülü'nün basksyla Mora paal
ile çkarld. (IV. 396)

Mustafa Paa Kara Murad Paa'nm
yeenidir. Yeniçeri Ocag'nda zabit

olup Safer 1075'de (Eylül 1664) yeni-

çeri aas oldu. Rebiyülevvel 1075'de

(Ekim 1664) ehrizor valisi olup az

müddette Zap nehri muharebesinde

ehid olmutur. (IV. 398)

Mustafa Paa Maliyeden yetiip Bos-

na' defterdar olarak azledilmiti. Ce-

maziyelâhir 1065 'de (Nisan l655) b-
ir Paa zamannda Habe beylerbeyi

oldu. Ancak bu da ehre giremedi ve

yerine Msr'dan Bonak Ahmed Bey
gitti. (IV. 396)

Mustafa Paa Arnavutdur. Beyler-

den olup 1075'de (1664/65) Bosna

beylerbeyi olarak 1076'da (1665/66)

ayrlm ve bu senelerde vefat etmi-

tir. (IV. 398/99)

Mustafa Paa Halczâde Mustafa Pa-

a'nm damad olup erbâb- kalemden
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olduundan ilerleyerek 1066'da

(1655/56) badefterdar olmutur. O
sene a'bânmda (Haziran l656) ve-

zirlikle Msr valisi oldu. Ramazan

1067'de (Haziran-Temmuz 1657) az-

ledildi. Sonra baka görevlerde bu-

lundu. 1076'da (1665/66) Anadolu

valisi olup 1077'de (1666/67) o taraf-

larda vefat etmitir. (IV. 399)

Mustafa Paa Hasoda agalanndandr.

1080'de (1669/70) zmit sancagyla pa-

a oldu. Sonra vefat etti. (IV. 399)

Mustafa Paa Enderun'da rikâbdar-

ehriyârî olmutu. 1082'de (1671/72)

Anadolu pâyesiyle emekli oldu. Bu
senelerde vefat etti. (IV. 399)

Mustafa Paa Enderun'dan kapc-
bahkla çkp 1080'de (1669/70) Bas-

ra beylerbeyi oldu. 1083'de (1672/

73) orada vefat etmitir. (ÎV. 399)

Mustafa Paa Tekelidir. Istabl- Ami-

re'de yetierek orada kethüda ve son-

ra mîrahûr- sân ve 1048'de (1638/

39) mîrahûr- evvel oldu. Cemaziye-

levvel 1051'de (Austos 1641) yeni-

çeri aas olup Zilka'de 1051'de (u-
bat 1642) Erzurum beylerbeyi oldu.

1053'de (1643) Anadolu ve ertesi se-

ne Mara ve az müddette gene Ana-

dolu valisi olup 1056'da (1646) üçün-

cü vezir oldu, 1057'de (1647) Bosna,

ertesi sene Rumeli valisi, Receb

1059'da (Temmuz 1649) kapdan-

deyâ ve vekâleten Rumeli valisi ol-

mutur. Rebiyülevvel 1062'de (ubat

1652) Sivas, sonra Bosna valisi, 1071'

de (1660/61) ve 1073'de (1662/ 63) iki

defa am valisi ve 1074'de (1663/64)

Diyarbekir valisi olup sonra emekli

olmutur. 1083'de (1672/ 73) vefat

eyledi. Tedbirli ve yumuak huylu bir

ihtiyard. (IV. 399/400)

Mustafa Paa Yeniçeridir. Samson-

cuba olup 1094'de (1683) Çirmen

paas oldu. Birkaç sene sonra vefat

etti. (IV. 405)

Mustafa Paa Midilli 'idir. Bostanc

kethüdas, sonra bostancba oldu.

Senelerce bu hizmette bulunup 1098

(1687) sonlarnda azledilerek Midil-

li'ye sürülmütür. Sonra Midilli muha-

fz ve mîrimîran oldu. llOO'de (1688/

89) vefat etti. (IV. 406)

Mustafa Paa Arna\utdur. Solkol

alaybeyi olup llOO'de (1689) Alaca-

hisar mutasarrf oldu. llOl'de (1689/

90) Rumeli beylerbeyi olup 1102'de

(1690/91) harpde kurunla vurularak

ehid oldu. Dindard. (IV. 406)

Mustafa Paa Abazadr. Yükselerek

1106'da (1694/95) Habe paas olup

bu görevde vefat etti. (IV. 409)

Mustafa Paa Elmas Mehmed Paa'

nn kardeidir. O sayede kapcba
oldu. 1105'de (1693/94) çavuba,
1106'da (1694/95) sadâret kethüdas

ve 1107'de (1695/96) Temevar'da
muhafazada bulunmak üzere vezirlik

verildi. 1108'de (1696/97) savata ya-

raland ve yaras kapanmayarak o se-

ne içinde ehid oldu. Cenazesi ordu-

dan Temevar'a nakledilerek Seydî

Ahmed Paa Türbesi'ne defnedilmi-

tir. Tedbirli ve gayretliydi. Olu sma-
il Bey'dir. (IV. 410)

Mustafa Paa Enderun'da kuçuba
olup 1112'de (1700/01) Hersek paa-
lna gitti. Orada vefat etmitir. (IV.

412)

Mustafa Paa zmitliclr. Kapcba,
yükselerek mîrimîranlkla zmit mu-
tasarrf olup harpde bulundu. 1106'

da (1694/95) Divrii sanca arpalk

verildi. Safer 1107'de (Eylül-Ekim



l695) Yanov£, muhafzlyla Teme-
var taraflarna gönderildi. 11 09 'da

(1697/98) Kastamonu ve Receb 1110'

da (Ocak 1699) Nide mutasarrf ol-

du, llll'de (1699/1700) vezirlikle

Konya valisi, sonra Karahisar- arkî

ve lll4'de (1702/03) Kars muhafz ol-

du. Nihayet i:.26'da (1714) Bursa mu-

hafz olup 1129'da (1717) vefat eyle-

mitir. Doru, lml ve savaçyd. (IV.

417)

Mustafa Paîi Çavuba brahim Pa-

a'nm oludur. Müteferrikaba, Zil-

hicce 1138'de (Austos 1726) mîra-

hûr- evvel vekili, ll40'da (1727/28)

mîrahûr- ev/el, 22 Cemaziyelâhir

ll43'de (2 Ocak 1731) sadâret kethü-

das olup 2iz müddette azledildi.

Il45'de (1732/33) mîrimîranlkla Kr-

ehir'e mutasarrf olup orada vefat et-

mitir. Hizmei: ehliydi. (IV. 424/25)

Mustafa Paa Divrikli brahim Paa'

nm oludur. Önceleri sadâret kapc-
lar kethüdas olup Rebiyülevvel

1137'de (Kas;:m-Aralk 1724) çavu-

ba oldu. Cemaziyele\^el 1139'da

(Ocak 1727) ^^ezirlikle Anadolu valisi

olarak Badad'a gönderilmitir. Mu-

harrem 1141 'de (Austos 1728) Teb-

riz valisi oldu. Il42'de (1729/30)

Tebriz'den habersizce çkdgmdan
Kad Debbagzâde ve dier memurlar

orada kald ^^e vezirlii kaldrlarak

bir yere gönderildi. Il46'da (1734)

vezirlikle Traozon valisi oldu. 1148'

de (1735/36) Erzurum ve sonra Trab-

lusam valisi olup Diyarbekir'e me-

mur oldu. Ramazan 1157'de (Ekim

1744) varndan birkaç gün sonra

vefat etmitir. dareli ise de harp eri

deildi. (IV. 428)

Mustafa Paa Kapdan Süleyman Pa-

a'nm olucur. Paa ve ll60'da

(1747) Rodos mutasarrf oldu. Il65

(1752) tarihlerinde bindii çekdirme

kazaen dümana esir olunca paa ve

avenesi ehid oldular. Gayretiiydi.

(IV. 430)

Mustafa Paa Yanyaldr. Hac Meh-

med Paa'mn oludur. 1158'de (1745)

mîrimîran rütbesiyle Delvine muta-

sarrf olmutur. Uzun yllar orada bu-

lunarak azledilmi olarak stanbul'a

gelmi ve 1172'de (1758/59) vefat et-

mitir. Sur dnda medfundur. (IV.

435)

Mustafa Paa Kürt brahim Paa'mn

oludur. Kapcba ve 1176'da (1762/

63) mîrimîran olup Resmo mutasarr-

f oldu. Sonra Temevar muhafz
olup harpde yiitlik göstermesi üzeri-

ne vezirlik verilecei srada ferman

ertelendi. 1187'de (1773) Balya mu-

hafz oldu. Sonra vefat eylemitir.

(IV. 443)

Mustafa Paa îkodra mutasarrf

Mehmed Paa'mn oludur. a'bân
1183'de (Aralk 1769) mîrimîran rüt-

besiyle Ûsküp mutasarrf oldu. Son-

ra Delvine mutasarrf olup 1198'de

(1784) ekya evine girerek öldürdü.

(IV. 449)

Mustafa Paa Nablusludur. leri ge-

lenlerden olduundan 1189'da

(1775) mîrimîranlkla Cidde valisi

olup 1198 (1784) tarihine doru vefat

etmitir. (IV. 449)

Mustafa Paa Abdurrahman Paa'

nm oludur. Yükselerek mîrimîran-

dan oldu. 1212'de (1797/98) Krehir

mutasarrf olup sonra vefat etmitir.

(IV. 457)

Mustafa Paa Gürcüdür. ahin Ali

Paa'mn hazinedar olup efendisinin

vefatnda Safer 1202'de (Kasm-Ara-
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lk 1787) Aga Hüseyin Paaya kethü-

da ve kapcba olup 1206'da (1791/

92) lagmcba oldu. Sonra 1207'de

(1792/93) mîrimîran rütbesiyle Mora

muhassh olup 1210'da (1795/96) ve-

zirlik verilmitir. Sonra nebaht mu-

hafz olup 12l6'da (1801/02) vefat

etti. Salih, dindar, akranna tercih edi-

lir olup ya 60'd. (IV. 458)

Mustafa Paa Delvinelidir. Orann
hanedanndan olup 1224'de (1809)

mîrimîranlk verilmiti. Sonra bu se-

nelerde (18201er) vefat etti. (IV. 466)

Mustafa Paa Yeniehirlidir. Seyyid

smail Paa'nm oludur. Babâli'den

yetierek hâcegândan olup çavuba
ve 2 evval 12l6'da (5 ubat 1802)"

vezirlikle sadâret kaymakam oldu.

Rebiyülâhr 1217'de (Austos 1802)

Mora valisi, evval 1218'de (Ocak-

1186 ubat 1804) Hanya valisi, sonra Var-

na muhafz, 1224'de (1809) zmit va-

lisi, 1225'de (1810) Nide ve Krehir

valisi olup sonra vezirlii kaldrld. Üç
sene sonra yine vezirlii kaldrlarak

Gelibolu'da oturdu. 1237'de (1821/

22) tekrar vezirlikle Sivas valisi olup

sonra vefat etti. Çengelköy'de med-

fundur. Oullarndan Abdullah Bey,

gençken 15 Ramazan 1237'de (5 Ha-

ziran 1821) vefat etti. Çengell^öy'de

medfundur. Evlâdndan biri de Sa'

duUah Mehmed Bey'dir(-^). Torunla-

rndan Mustafa Necib Bey de kapc-
ba ve Yeniehir ileri gelenlerinden

olup il Abdülhamid devrine (1876-

1909) yetimitir. (IV. 468)

Mustafa Paa Arnavutdur, Bostanc

Ocagi'ndan yetiip 29 Safer 1231'de

(30 Ocak 1816) bostancba oldu.

Rebiyülevvel 1232'de (Ocak-ubat

1817) azlolundu. 1234'de (1818/19)

Edirne bostancbas oldu. Sonra ka-

pcba oldu. Scnra haccedip 1241

(1826) vak'asmda bulunduktan sonra

vefat etmitir. (IV, 465)

Mustafa Paa /xnavutdur. Beyler-

den olduundan 1242'de (1826/27)

mîrimîranlk veri: di. Sonra vefat et-

mitir. (IV. 470)

Mustafa Paa Alâyelidir. Yüksele-

rek Nigbolu mütesellimi ve karsn-
da Kule Kalesi bina emini oldu. 1232'

de (1817) mîrimîran olup Nigbolu

muhafz, sonra Köstence ve çel mu-

tasarnf oldu. Muharrem 1240'da (Ey-

lül 1824) Rusçuk muhafz ve sonra g-

neada muhafz olup 1244'de (1828/

29) vezirlik verildi. Sonra gneada'y

terk ederek Karadeniz Boaz'na ge-

lip hastalanarak 1245'de (1829/30)

Saryer'de vefat etti. "Bir habbem
yok" derken vefatnda 800 kese nak-

di çkt, (IV. 471)

Mustafa Paa Beylânldr. Kapcba
ve mîrimîran oldu. 1221 'de (1806) Ye-

niehir mutasarrf olup evval 1224'

de (Kasm 1809) \ ezirlikle Varna, son-

ra zmit muhafz ve sonra Çirmen

mutasarrf oldu. Sonra Haleb valisi ve

Ramazan 1237'de (Mays-Haziran

1822) Sayda ve am valisi, Receb

1238'de (Mart-Nisan 1823) Konya ve

Ramazan'da (Mays-Haziran) yine Ha-

leb, 1240'da (1824/25) Kudüs, 1241'

de (1825/26) Bosna valisi ve 1242'de

(1826/27) Nigbolu muhafz oldu.

Bosna'dan hareketinin ardndan ve-

zirlii kaldrlarak Krklareli'ne sürül-

dü. Zilka'de 1244'de (Mays 1829) ve-

zirlikle Kalc muhahz. Kayseri muta-

sarrf, sonra Boaz seraskeri ve Biga

mutasarrf oldu. evval 1245'de (Ni-

san 1830) vefat eyledi. yi idareciydi.

Olu kapcba Râid Bey'dir. am
valiliinde kethüdas Battal Mehmed



Aa ve hazinedar r/ehmed âkir Aa,
kapcba olmulardr. Silahdar Hac
Aga'nm olu, Vacibi Ahmed Efendi'

dirM. (V. 470/71)

Mustafa Paa Kardei Hüseyin Pa-

a'nm vefatnda 1250'de (1834/35)

Tunus valisi ve ferik oldu. 1253'de

(1837) vefat eylemitir. (IV. 473)

Mustafa Paa 1230'da (1815) vefat

eden Hüseyin Aa'nn oludur. Bahri-

ye'de yükselerek riyale ve patrona ve

sonra kapudâne olrrutur. 1255 sonla-

rnda (1840 balar) bahriye feriki ola-

rak donanmann d^Tesine memur ol-

mu ve Ahmed Fevzî Paa azil ferma-

nn aldkda Msr'a yönelince, bu sâ-

dk rza göstermeyip kabul ederek s-

tanbul'a gelmitir. 7 Zilka'de 1259'da

(29 Kasm 1843) vefat eyledi. Tersane-

ard Mezarl'nda i.nedfundur. Olu
Mehmed Bey 8 Rebiyülâhir 1260'da

(27 Nisan 1844) vefat etmitir. (IV.

473/74)

Mustafa Paa Topçu olup liva olarak

Anadolu Ordusu topçu livâlma
gönderilmitir. 1266'da (1850) vefat

etti. (IV. 475)

Mustafa Paa Askerlikten yetierek

miralay ve sonra dvâlkla Anadolu

Meclisi'ne aza olmutur. Zilhicce 1278'

de (Haziran 1862) vefat etti. (IV. 478)

Mtstafa Paa Eski askerlerden olup

Hicaz kumandan \e mirliva olmu-
tur. Cemaziyelevve 1280'de (Ekim-

Kasm 1863) vefat etti. (IV. 478)

Mustafa Paa Askerlikten yetierek

5. Ordu mirlivalarndan olup 1280'de

(1863/64) emekli cldu. Sonra vefat

etti. (IV. 478)

Mustafa Paa Tophane beylerinden

olup ihtiyat livâs: oldu. 1283 'de

(1866/67) vefat etmitir. (IV. 479)

Mustafa Paa Askerlikten yetierek

1280'de (1863/64) mrlivâ olmudu.
1284'de (1867/68) vefat ederek Üs-

küdar'a defnedildi. (IV. 478)

Mustafa Paa Karsldr. Askerlikten

yetierek 1284'de (1867/68) liva ve

sonra ferik olarak Yemen cihetine

memur olmu, 1293 (1876) tarihlerin-

de rütbesi alnm ve sonra 1296

(1879) tarihlerinde ihsan olunmutu.

(IV. 484/85)

Mustafa Paa Tara mutasarrflkla-

rnda dolap Resmo'da ve Kandiye'

de bulundu. Bu senelere (1880'ler)

doru vefat etmitir. (IV. 484)

Mustafa Paa Tersaneden yetierek

miralay ve Bahriye Nezâreti nizam

dairesi reisi olduundan mirliva dahi

olmutu. Ramazan 1300'de (Temmuz
1883) anszn vefat etti. Karacaahmet'e

defnedildi. Kabiliyetliydi. (IV. 484)

Mustafa Paa 1232'de (1817) dodu.
1262'de (1846) askeriie girip 1284'

de (1867/68) mirliva ve Tophane
Meclisi'ne aza olmutur. Sonra vefat

etti. (IV. 484)

Mustafa Paa Tersane-i Âmire'den

yetiip mîrlivâ ve divan- harbe aza

oldu. Ramazan 1312'de (Mart 1895)

vefat etti. (IV. 489)

Mustafa Paa Bedirhan Paa'nm ev-

ladmdandr. Kalemden yetiip mü-
dür, kaymakam, Kengr ve Krehir
mutasarrf olarak mîrimîran ve Ru-

meli beylerbeyi payesine nail olmu
ve Receb 1315'de (Aralk 1897) azle-

dilmi olarak am'da vefat eylemitir.

Ûç dile ve Kürtçeye ve Rumcaya vâ-

kf, dindar bir zat idi. Büyük olu
Malta baehbenderidir. (ÎV. 869)

Mustafa Paa Gözleveli Ebûlhayr

Efendi 'nin oludur. Mekteb-i Harbi-
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ye'nin erkân- harp smflanndan çka-

rak miralayla kadar terfi etmi ve

1315 senesi son gününde (25 Aralk

1897) vefat eylemitir. 6. Ordu müiri

Ahmed Feyzî Paa, Yanya valisi Ferik

Osman Fevzî Paa ve Cemiyet-i Rü-

sûmiye Meclisi azasndan evkî Be-

yefendi kardeleridir. (IV. 869)

Mustafa Paa Tavil Ahmed'in olu-

dur. Büyük kardei Mehmed'i yok

ederek Bagdad'a mutasarrf olduysa

da Cagalazâde Mahmud Paa'nm
üzerine gidince paalkla Hille sanca-

verilerek o tarafa gönderilmi ve

orada vefat etmitir. Levendnamede

mahir, harekederi kötüydü. (IV. 382)

Mustafa Paa (Acem) Acem JVIeh-

med Paa'nn kardeidir. 1115'de

(1703/04) Cezayir paas oldu. Birkaç

sene sonra Bursa mutasarrf, Cema-

ziyelevvel 1127'de (Mays 1715) Kon-

ya, sonra yine Hüdâvendigâr ve 1129'

da (1717) Cidde valisi olup orada ve-

fat etti. güzard. (IV. 418)

Mustafa Paa (Aababas) (Hac) I.

Abdülhamid'in sâdk hademesinden

olup tahta çknca 1187 sonlarnda

(1774 balan) kapclar kethüdas,

sonra mîrahûr- evvel oldu. Rebiyülâ-

hr 119rde (Mays 1777) vezirlikle

Aydn valisi olup ardndan Hanya ve

Hüdâvendigâr valisi oldu. Bir sene

geçince cinnet getirip kethüdas ileri

idareye memur oldu. 1192 'de (1778)

vefat eylemitir. Emir Sultan civarnda

defnedildi. Sâdk, doru idi. (JSf. 446)

Mustafa Paa (Alemdar) Rusçuk ye-

niçerilerinden Hac Hasan Aga'nn o-
ludur. 1182 (1768/69) harbinde 42. bö-

lüün bayraktar olduundan "Alem-

dar" nâmn ald. Ziraat ve hayvan

alm satmyla ser\^et sahibi oldu. De-

rebeylii tavrna dökülüp Pasbanog-

lu harbinde Tirsinikliolu'na yardm-

da bulundu. Scnra Tirsinikliolu ce-

zalandrlnca onun yerine geçti. Zl-

ka'de 1221'de (Ocak 1807) vezirlikle

Silistre valisi olup sonra ordu ile stan-

bul'a hareketle Cemaziyelev\^el 1223'

de (Temmuz 1808) geldi. 5 Cemazi-

yelâhir 1223'de (29 Temmuz 1808) II.

Mahmud tahta çknca sadrazam ta-

yin buyurdular. Nizam- Cedid'i yeni-

den kurmada gayreti görüldü. Rama-

zan 1223 sonlarnda (15 Kasm 1808)

ehid oldu. Yedikule'de medfundur.

Bkar Bey adnda olu kalp Dersa-

âdet'de Çaramba Halveti Tekke-

si'nde uzun müddet eyh olmutur.

Kethüdas Ebûbekir Aa 1222'de

(1807) kapcbalkla mîrahûr payesi

ve sadâretinde sözü geçer olmutu.

Sonra kayboldu. (IV. 460)

Mustafa Paa (Alyanak) Seyyid Ah-

med Paa'nm oludur. Kalemden as-

kerlie girip tabur kâtibi olduktan

sonra sadrazam Rauf Paa'ya damad
olmutur. Bu sebepten yükselerek li-

va ve ferik oldu ve uzun müddet Dâr-

ûrâ'da aza olup e\^âl 1270'de

(Temmuz 1854) vezirlikle Batum Or-

dusu ikinci kumandan oldu. Zilka'

de'de (Austos) bakumandan olup

1272 sonlarnda (1856 ortalar) döne-

rek Ramazan 1273'de (Mays 1857)

Aydn ve Receb 1274'de (ubat-Mart

1858) Edirne ^^alisi olup Cemaziye-

levvel 1276'da (Aralk 1859) azledildi.

Receb'de (ubat 1860) Üsküp valisi

oldu. Ramazan 1276'da (Nisan 1860)

azlolunup Safer 1280'de (Temmuz-

Austos 1863) Kürdistan valisi oldu.

6 Receb 1284'de (3 Kasm 1867) 5.

Ordu müiri olup 3 Rebiyülâhir 1285'

de (24 Temmu.^ 1868) azledildi. 3 Re-

ceb 1288'de (18 Eylül 1871) ûrâ-y



Devlet azas olup 7 Ramazan 1288'de

(20 Kasm 1871) zabtiye nâzn ve Zil-

hiccesinde (ubat 1872) be-on gün

ilâveten serasker kaymakam oldu. 2

Cemaziyelevv^el 1289'da (8 Temmuz
1872) azledildi. 3 Zilka'de 1290'de

(23 Aralk 1873) Tanzimat- Askerî

azas, 21 Muharrem 1291'de (10 Mart

1874) ûrâ-y Devlet azas, 1293'de

(1876) ilâveten îkodra valisi ve sonra

dönerek Dâr- ûra azas oldu. 1296'da

(1879) muhâkemat dairesi reisi oldu.

Bu hizmette 1 Muharrem 1302'de (21

Ekim 1884) vefat etmitir. Sultan Mah-

mud Türbesi bahçesine defnedildi.

Ya 70'i akn, iffetli, doru, gayretli

ve dirayediydi. Oiu Mehmed Pa-

a' dr. (IV. 484/85)

Mustafa Paa (Aç.) Saray açba-
sydi. 1105'de (1693/94) Urfa paas
ve 1106'da (1694/95) Gazze beyi ve

hac emiri oldu. 1107' de (1695/96) Ha-

mid mutasarrf oldu. 1109'da (1697/

98) azledilerek Ni BCalesi'nde hapse-

dildi. lllO'da (1698/99) affedilerek Si-

vas valisi ve llll'de (1699/ 1700) ve-

zir olup ni2'de (1700/01) ehrizor ve

Cemaziyelâhir 1113'de (Kasm 1701)

ve lll4'de (1702/03) Musul, 1115'de

(1703/04) Mara ve ardndan Konya

valisi olup orada 1116' da (1704/05)

vefat eyledi. (IV. 413)

Mustafa Paa (A2:m2âde) (Hac)
Rebiyülâhr ll68'de (Ocak-ubat

1755) mîrimîranhkla Sayda valisi

olup Muharrem ll69'da (Ekim 1755)

azledilmi ve Hamaya çekilip orada

vefat etmitir. (IV. 433)

Mustafa Paa (Baltaczâde) Baltac

Mehmed Paa'nn oludur. 1123'de

(1711) Enderun'a alnd. Il48'de

(1735/36) yükselerek silahdar- ehri-

yârî olmutur. Receo 1159'da (Tem-

muz-Agustos 1746) vezir rütbesiyle

Mora valisi ve ll60'da (1747) azledil-

dikten sonra Agrboz ve Muharrem

ll6rde (Ocak 1748) Aydn, evval'

de (Ekim) Kandiye, evval ll63'de

(Eylül 1750) Girit, evval ll64'de

(Eylül 1751) ve ll65'de (1752) Kandi-

ye, Zilka'de ll66'da (Eylül 1753) Msr
ve Muharrem ll69'da (Ekim 1755)

Sayda valisi olup 1170'de (1756/57)

azledildi ve emekli oldu. Cemaziye-

levvel 1176'da (Kasm-Aralk 1762)

Dimetoka'da vefat etmitir. Her fen-

de mahir, âlim ve fâzl olup güzel ya-

zs mehurdu. Fazileti hasetçilerin

kin ve kskançln çekmi ve vezirli-

inde fesatçlarn oklarna hedef ol-

mutur. (IV. 437/38)

Mustafa Paa (Bekrî) Tekfurdal-

dr. Bekta Aa'nm hazinedar olup

yeniçeri çorbacbas olmutu. Sra-

syla^ul kethüdas ve 1089'da (1678)

sekbanba oldu. Cemaziyelâhir 1090'

da (Temmuz l679) yeniçeri aas ol-

du. 1092'de (1681) veziriik verildi.

Muharrem 1095'de (Ocak 1684) Ha-

leb valiliiyle Mora seraskeri oldu,

1097'de (1686) Kanije ve ardndan

Pojega muhafz oldu. 1098'de (1687)

ikinci defa yeniçeri aas olup Zilka'

de 1098'de (Eylül 1687) Boaz muha-

fz oldu. 29 Cemaziyelâhir 1099'da (1

Mays l688) sadrazam oldu. 26 Mu-

harrem llOl'de (9 Kasm 1689) azle-

dildi. O sene Rebiyülevvelinde (Ara-

lk 1689) Malkara'da anszn vefat et-

mitir. Orada medfundur. Güçlü, ce-

surdu. Hazinedar Hac Süleyman

Aa'dr(-^). (IV. 406)

Mustafa Paa (Benli) Yükselerek

kapciba ve babaki kulu oldu. ev-
val 1120'de (Aralk 1708) sipahiler

aas ve 1122'de (1710) cebeciba ve
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1127'de (1715) mîrahûr- evvel olup

sonra azledildi. Safer 1128'de (ubat

1716) mîrimîranlk ile Konya valili-

iyle Mora kalelerinden birine muha-

fz olmutur. 1129'da (1717) yine cel-

bedilip aalkla cebeciba oldu. Mu-
harrem 1130'da (Aralk 1717) vezir-

likle stanbul kaymakam olup Cema-
ziyelâhir'de (Mays 1718) Vidin mu-
hafz, Cemaziyelevvel 1136'da (ubat

1724) Özi muhafz, Ramazan 1138'de

(Mays 1726) Trabzon valisi oldu ve

ran'a memur edildi. Il40'da (1727/

28) Van valisi ve Erdebil muhafz
olup 1141 'de (1728/29) ran'da kala-

rak Konya valisi oldu. Rebi)âile\^^el

ll43'de (Eylül-Ekim 1730) sadârete

çarlmas kararlatrlm iken getiril-

mesinden zamanen kaçnlm ve ar-

dndan Revan'da vefat eylemitir. Akl-

l, gayretli, tedbirli ve güçlüydü. Olu
Abdullah Efendi'dir. (IV. 424/25)

Mustafa Paa (Benli) (Hac) Saf-

ranbolu ahalisinden olup silahdar

aa kahvecisi olan brahim Aga'nm

oludur. Balarda Deli Hüseyin Paa-

zade Sar Mustafa , Paa "ya kethüda

olup bu suretle kapcba olmutur.

Çeitli görevlerde bulunup Zilhicce

117rde (Austos 1758) kapclar ket-

hüdas vekili ve sonra mîrahûr- ev-

vel oldu. Rebiyüle\^el 1174'de (Ekim

1760) vezirlikle kapdan- derya oldu.

O sene Recebinde (ubat 1761) Belg-

rad muhafz olup Ramazan 1175'de

(Nisan 1762) vefat eylemitir. ktidar

sahibi, yumuak huylu ve iyi idare-

ciydi. Olu sudürdan brahim Bey ve

kardei Ali Aa'nm olu sadrazam z-

zet Mehmed Paa'dr. (IV. 437)

Mustafa Paa (Bykl) Enderun'

dan yetierek çukadar- padiahî ol-

du. Sonra Kastamonu beylerbeyi

olup 1045'de (1635/36) am ve 1046'

da (1636/37) Mara beylerbeyi oldu.

1047'de (1637/38) vefat eyledi. (IV.

389)

Mustafa Paa (Bykl) Enderun'

dan yetime olup rikâbdar- ehriyarî

oldu. a'bân 1048'de (Aralk 1638)

yeniçeri aas olup Zilka'de 1049'da

(Mart 1640) azledildi. Sonra Mara ve

1058'de (1648) Kars valisi ve vezir

olup Girit'e gitti. 18 Receb 1059'da

(28 Temmuz l649) kapdan- der/l

olup ev\^âl 1059'da (Ekim l649) az-

ledildi, Son;;a Rumeli valisi olup Zil-

hicce 1060'da (Aralk 1650) vefat ey-

ledi. (IV. 392)

Mustafa Paa (Bykl) Bozokludur.

Enderun'dan yetierek 1091 'de (I68O)

silahdar- ^^ehriyârî oldu. Zilka'de

109rde (Kasm-Arahk I68O) vezirlik

ihsan olundu. Ardndan kapdan- der-

ya olup 1095'de (1684) azledildi. 1096'

da (1685) Kamançe muhafz ve Rus-

çuk seraskeri ve Özi valisi oldu. 1100'

de (1688/89) am valisi olup Beyhan

Sultanla ni:iâhland. 1102'de (1690/

91) Trablusam valisi olup Ramazan

1103'de (Mays-Haziran l692) rikâb

kaymakam ve ikinci vezir oldu. 7 Re-

ceb 1104'de (14 Mart l693) sadrazam

olup 16 Receb 1105'de (13 Mart 1694)

Trablusam vilayetiye azlolunduysa

da ardndan hapsolunmutur. Çünkü

avlanmaya merakl olduundan sa-

dâret ilerinin ortada kalmas padia-

hn gazabn çekmitir. Beyhan Sul-

tan'm efaatiyle padiahn affna

mazhar olup sonra Sayda valisi ol-

mutur. nCS'de (1696/ 97) ikinci de-

fa am valisi olup Muharrem 1109'da

(Temmuz-Agustos 1697) Elmas Meh-

med Paa'n.n ehâdetinde ikinci defa

sadrazam, kaymakam olup sadrazam



tayin edilince Boaz Hisar muhafz
oldu. O senenin Zilhiccesinde (Hazi-

ran 1698) üçüncü defa kaymakam ol-

du. 4 Receb lllO'da (6 Ocak 1699) ay-

rlp üçüncü günü vefat eylemitir.

Edirne'de Üçerefeli Cami'de medfun-

dur. îyi ve safd. Olu Hüseyin Bey'

dir. (IV. 410/11)

Mustafa Paa (Bodur) Yükselerek

kapcba ve çavuba olmutu. 1114'

de (1702/03) Amasya paas ve 1115'

de (1703/04) Mara valisi oldu. 1117'

de (1703/06) vezirlikle Özi valisi

olup bir aralk azledildiyse de tekrar

tayin edilmi ve 1123 (1711) tarihine

kadar orada kalmtr. Ancak zulme

meyi edince azledip Tuça'da hap-

solunduysa da igüzarlhg ve harbe

yararll sebebiyle o sene affedile-

rek Temevar, sonra Sakz muhafz
ve 1131'de (1719) Selanik valisi ol-

mu ve orada vefat etmitir. (IV. 418)

Mustafa Paa (Bcnaparta) Asker-

likten yetierek 5. Ordu'ya mirliva ol-

mutu. Muharrem 1264'de (Aralk

1847) vezirlikle Yemen valisi oldu. O
sene evvalinde (Eylül 1848) vefat et-

ti. Cesur, sert ve tedbirliydi. (IV. 475)

Mustafa Paa (Canpuladzâde) Ali

Paa'mn oludur. Enderun'da yetiti-

rilerek 1039'da (1629/30) mîrahûr-

ewel oldu. 1040'ds. (1630/31) vezir-

likle kapdan olup Aye Sultan'la ni-

kâhlanmtr. 1043'cle (1633/34) azle-

dilerek asker evki memuru oldu. Mu-

harrem 1046'da (Haziran 1636) katle-

dildi. Zâlim ve zorbayd. (IV. 389)

Mustafa Paa (CeiTah) Enderun'da

yetierek srasyla silahdar- ehriyârî

olmutur. Muharrem 1099'da (Kasm
1687) yeniçeri aas oldu. Ekiyay
cezalandrmada yetersiz kalmca o se-

ne azledilip Tunus oaas oldu. IIO6'

da (1694/95) Kars muhafz olup 1107'

de (1695/96) vefat etmitir, (IV. 409)

Mustafa Paa (Çatalba) Beylerden

olup Konya beylerbeyi olmutur.

1072'de (1661/62) vefat etti. (IV. 396)

Mustafa Paa (Çelebi) Yeniçeri ri-

calinden bakap kethüdas Ahmed
Aga'nm oludur. Turnac, sonra sek-

banba, Zilhicce 1220'de (ubat-Mart

1806) Edirne aas, Zilhicce 122rde

(ubat 1807) vezirlikle Anadolu valisi

ve Akdeniz Boaz seraskeri, 11 Re-

biyülâhr 1222'de (18 Haziran 1807)

sadrazam olup 3 Cemaziyelâhir 1223'

de (27 Temmuz 1808) Alemdar elin-

den mühr-i hümâyûnu alp ordugâha

sevkolunarak o ay içinde smail se-

raskeri olup Rebiyülevvel 1224 'de

(Nisan-Mays 1809) ilâveten Kocaeli

valisi oldu. evvâl'de (Kasm) smail'i

terkle Zilka'de'de (Aralk) Sakz ada-

sna sürüldü. Oradan sürgün yeri Ay-

dn GBzelhisar'na çevrildi. Rebiyü-

levvel 1226 ortalarnda (Mart 1811)

vefat etti. Akll ve hizmet ehli ise de

aldrmazl ve kusurlar açkt. Oul-
lar Ebûbekir Rfkî Bey(-*), Ahmed
Bey(-*) ve Ali lhâmî Bey'dir(-+). (IV.

Mustafa Paa (Çelebi Kethüda)

Kara Çavu ve Bekta Aga'nm yol-

dalarndan olup Receb 1058'de

(Temmuz-Austos l648) IV. Meh-

med'in tahta çknda kul kethüdas

olup Ramazan 106l'de (Agustos-Ey-

lül 1651) vezirlikle Bosna valisi oldu.

Yolda katiedildi. Cömert ve kerimdi,

Azmîzâde haziresine defnedildi. (IV.

392/93)

Mustafa Paa (Çelik) (Perian) En-

derun'dan yetime olup Karavezir

Mehmed Paa yerine silahdar- ehri-

yârî oldu. ev\^âl 1194'de (Ekim 1780)
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vezirlikle Selanik ve sonra Haleb va-

lisi olup 1198'de (1784) kubbe veziri

olup ardndan Karasi valisi dahi oldu.

O senenin Cemaziyelâhirinde (Ni-

san-Mays 1784) Beyhan Sultan ile ni-

kahland. 27 Zilka'de 1203'de (19

Austos 1789) sadâret kaymakam ol-

du. 1206'da (1791/92) ordunun geli-

inde kaymakaml bitince ardndan

Mora valisi oldu. 1209'da (1794/95)

Anboz valisi ve 1210^da (1795/96)

Selanik ve 12irde (1796/97) Bosna

valisi oldu. 1213'de (1798/99) vefat

eyledi. Devletin hayrna çalr ve

doru idi. Olu Eyyûbî Ahmed Bey'

dir(-^). (IV. 456)

Mustafa Paa (Çoban) Bosnaldr.

Pîrî Paa'mn mensuplarndan olup az

vakitte kapcba ve beylerbeyi ola-

rak Rumeli beylerbeyi olmutu, Di-

van- Hümâyûn'da vezir kalmaynca

Pîrî Paa'mn evkiyle üçüncü vezir ve

sonra ikinci vezir oldu ve ona damad
olarak sivrildi. I. Selim'e (Yavuz) ka-

ynpederini ikâyet edince hiddet bu-

yurmulardr. 928 (1522) sonlarnda

Msr valisi oldu. 929'da (1523) yine

ikinci vezir oldu. a'bân 935'de (Ni-

san 1529) stanbul'da vefat etti. Na'
Gebze'ye naklolunarak defnolundu

ki, orada cami, medrese, zaviye ve

imaret yapp çokça kitap vakfeyle-

miti. Eskiehir'de bir cami, medrese

ve imareti olup Hisar'da da mektebi

vardr. Âdil ve insaflyd. Olu Muh-

yiddin Mehmed Efendi'dir(->). Dier
olu Ahmed Bey 956'da (1549) vefat

etti. Erikap'da medfundur. (IV. 372)

Mustafa Paa (Daltaban) Istranca'

da Petris köylüdür. Kara Mustafa Pa-

a'mn dairesinden yetiip telhisçisi

oldu. Sayesinde kapcba olup 1097'

de (1686) mîrahûr- sân, sonra cebe-

ciba olup i: Ol'de (1689/90) azledil-

mitir. 1102'de (1690/91) beylerbeyi

pâyesiyle yire cebeciba olup Rebi-

yülevvel 1103'de (Aralk 1691) yeni-

çeri aas, o sene Ramazannda (Ma-

ys-Haziran :.692) Nide ve Kayseri

mutasarrf ve Zlka'de'de (Temmuz-
Agustos) vezir rütbesiyle Babada
muhafz oldu. Birkaç sene harplerde

bulundu. Muharrem 1108' de (Aus-
tos 1696) Anadolu valisi olup ardn-

dan Adana ve Rebiyüle\^^erde (Ka-

sm) Diyarbekir valisi oldu. Zilhicce

1108'de (Haziran-Temmuz 1697) or-

duda zulmünden ikâyet edilince Eg-

ridere palankasna sürüldüyse de

harpçe ie yarar olduundan 1109'da

(1697/98) Bosna valisi oldu. Receb

lllO'da (Ocak 1699) Edirne ve Rebi-

yülâhr llll^de (Ekim 1699) Badad
valisi oldu. Orada hizmeti görüldü.

Rebiyülâhr ni4'de (Eylül 1702) sad-

razam tayin edilerek geliinde Fey-

zuUah Efendi eyhülislâm bulundu-

undan karlamada çadr kapsna
kadar gelmesi ve bunun da ilmine

hürmeten elini öpmesi gib e\^elce

alçakgönüllülüü görülüp sonra azlin-

de iyilik görmü, ancak eyhülislâm

galip gelerek Ramazan 1114' de (Ocak

1703) kaüedilmitir. Hzl hareket et-

mesinden dolay bu lâkab kazanm-
t. Cesur, vakur, yüce himmetliydi.

Bozuk dili hakknda halefi Râmî Paa
Istlahât- Daltabaniye diye bir risale

yazmtr. Damad, Senâyî Ahmed
Efendi^dir(-^: (IV. 412/13)

Mustafa Paa (Deirmenciolu)
Mîrimîrandan olup Mara mutasarrf

olmutu. 12l4'de (1799/1800) M-
sr'da harpde bulunduu srada cep-

hanesi ate ahp ehid oldu. (IV. 457)

Mustafa Pa^^a (Deli) Aynaroziudur.

Tersane-i Ân" ire'ye girip yetierek ka-



pudâne oldu. Cema;dyelewel 1174'

de (Aralk 1760) azledilmi ve Receb

1174'de (ubat 176i) vefat etmitir.

(IV. 435)

Mustafa Paa (Elçi}; Kara Mehmed
Paa'mn oludur. Enderun'dan çka-

rak kapclar kethüdas ve Cemaziye-

levvel ll43'de (Kasm-Aralk 1730)

mîrahûr- evvel oldu. a'bân ll45'de

(Ocak-ubat 1733) yeniçeri silahdar

aas, ll46'da (1733/34) vekâleten

mîrahûr- evvel ve Receb ll47'de

(Aralk 1734) ikinci defa mîrahûr-

evvel oldu. Il49'da (1736/37) vezir-

likle ran elçisi oldu. 1152'de (1739/

40) dönerek Bolu valisi olup sonra

zmit'te oturdu. Cemaziyelâhir 1153'

de (Eylül 1740) Vidin valisi ve 12 Zil-

ka'de 1153'de (29 Ocak 1741) kap-

dan- derya oldu. Rebiyülevvel 1156'

da (Mays 1743) Hanya, sonra ne-

baht valisi ve 12 evval 1157'de (18

Kasm 1744) ikinci defa kapdan oldu.

evval 1159'da (Ekim-Kasm 1746)

Selanik, Zilhicce ll6l'de (Kasm-Ara-

lk 1748) ikinci defa Hanya, Zilka'de

ll63'de (Ekim 1750) Hotin, ll64'de

(1751) Trhala, Rebiyülevvel ll65'de

(Ocak-ubat 1752) Glirit, Safer 1166'

da (Aralk 1752) nebaht, Receb'de

(Mays 1753) Agnboz, Muharrem
ll68'de (Ekim-Kasm 1754) Belgrad

ve o sene Ohri valisi oldu. evval

ll69'da (Temmuz 1756) Ohri'de ve-

fat eyledi. Ya 72'dir. Hünerli olup

siyasî ve mülkî ilere vâkf, sâbit-ka-

dem ve gayretli olup hattatd. Dama-

d, Dervi Efendi 'dii(->). Oullarn-

dan smail Bey 1166 da (1753) vefat

etmitir. Kz Rukiye Hanm'dr. Dier
olu Said Mehmed Bey'dir(-^). Bü-

yük olu Mehmed Mes'ud Bey 1207'

de (1792/93) vefat etti. Merzifonlu

Kara Mustafa Paa Medresesi'nde

medfundurlar. Evlâdndan biri de

Mustafa Bey olup a'bân 1204'de (Ni-

san-Mays 1790) vefat ederek Kapdan
Paa Camii'ne defnedildi ki, 5 ay ge-

çince bunun olu smail Bey de öl-

mütür. (IV. 432/33)

Mustafa Paa (Emir) Seyyidlerden

olup maliyeden yetierek ruznâmeci

oldu. Sonra Yanya muhafazasna Te-

ke sancagyla gönderildi. 1096'da

(1685) vezirlikle Kandiye ve o sene

Arboz muhafz olup 1098'de (1687)

badefterdar olmutur. O sene zama-

nn sadrazam Süleyman Paa ile or-

dudan döndüyse de yolda ehiden
vefat eylemitir. Olu Seyyid Ali Bey,

uzun yaayp 1164'de (1751) vefat

ederek Mevlânâkap'da defnedilmi-

tir. (IV. 404)

Mustafa Paa (Esir) MidiUilidir. En-

derun'da kuçu olup sonra bostanc-

ba oldu. 1091 'de (l680) Silistre bey-

lerbeyi olup o sene vezirlikle Baba-

dag'nda serdâr- ekrem kaymakam
oldu. Sonra harplerde bulunarak Ci-

.
erdelen muharebesinde dümana
esir olmutur. Savan uzamasndan
1102'de (1690/91) 70 bin kum fidye

ile kurtarld. 1103'de (1691/92) Kara-

hisar- arkî mutasarrf oldu. 1104'de

(1692/93) Van ve sonra am valisi ve

1105'de (1693/94) stanbul kaymaka-

m oldu. 1106'da (1694/95) Erzurum

valisi olup 1107'de (1695/96) zmit

sancagyla emekli oldu. 1109'da

(1697/98) Kbrs valisi olup a'bân

lllO'da (ubat 1699) orada vefat etti.

Olu Ahmed Bey'dir(-^), kapcba
olarak 1130 (1718) tarihlerinde vefat

etmitir. (IV. 411)

Mustafa Paa (Ferhâd Paazade)
brahim Paa'nm oludur. Bosna'da
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doup müderris oldu. 1046'da (1636/

37) vefat etti. Hosohbetdi. Olu Sü-

leyman Bey'dirC-^). (IV. 389)

Mustafa Paa (Ferhâd Paazade)
Ahmed Paa'nm oludur. 1109'da

(1697/98) Banaluka muhafz ve mîri-

mîran oldu. Sonra vefat etti. Oullar
smail Paa ve Mehmed Paa'dr. (IV,

412)

Mustafa Paa (Fndk) Bosna taraf-

larnda bulunarak savalarda yiitlik-

le öhret kazanmtr. 1095 'de (l684)

Bosna beylerbeyi oldu. 1096'da (1685)

Pojega ve 1097'de (l686) Kanije mu-

hafz olup vezirlik verildi. llOl'de

(1689/90) Kanije'yi zorunlu olarak

terk ederek Rusçuk'a memuriyet de-

itirdi. Sonra Bolu valisi ve 1103'de

(1691/92) Ankara valisi olup 1107^de

(1695/96) emekli oldu. Sonra vefat

etmitir. Cesur ve çalkand. (IV.

410)

Mustafa Paa (Filibeli) Köprülüzâ-

de Fâzl Paa'nm ballarndan olup

onun am valiliinde Trablusam
beylerbeyi olmutur. 1072'de (I66I/

62) stanbul'a getirilip vezirlikle kub-

beniîn oldu. 1073'de (1662/63) am
valisi olup 1074'de (1663/64) harpde

yaralanm ve ardndan vefat etmitir.

bilirdi. Olu Filibelzâde Ali Bey'

dir. Mehmed Bey ve Mahmud Bey to-

runlardr. (IV. 397)

Mustafa Paa (Fosfor) Mektebi

Harbiye'den erkân- harp olarak ç-

kp uzun yllar orada muallimlik ede-

rek miralay olmu, sonra liva ve ferik

olmutur. Safer 1286'da (Mays-Hazi-

ran 1869) vezirlikle 4. Ordu müiri ve

evvâl'de (ubat 1870) ilâveten Erzu-

rum valisi, 19 Receb 1288 'de (4 Ekim

1871) tophane müiri ve 24 Rama-

zan'da (17 Aralk) bahriye nâzn ola-

rak 18 Zilka'de 1288'de (29 Ocak

1872) azledildi. 17 Safer 1289'da (26

Nisan 1872) serasker ve 11 Cemazi-

yelevvel 1289'ds. (17 Temmuz 1872)

Bagdad valisi ^^'e 26 Cemaziyelev-

vel'de (1 Austos) tophane müiri ve

bahriye nâzn vekili oldu. 5 a'bân

1289'da (8 Ekim 1872) ikinci defa

bahriye nâzn ve 4 Ramazan'da (5

Kasm) ikinci defa 4. Ordu müirlii

ile Erzurum valisi, 8 Zilka'de 1289'da

(7 Ocak 1873) Bosna valisi, 19 Zil-

ka'de'de (18 Ocak) kodra valisi, 18

Muharrem 1290'da (18 Mart 1873)

üçüncü defa 4. Ordu müiri ve Erzu-

rum valisi, a'bân 1291 'de (Eylül-

Ekm 1874) ûra-y. Devlet azas, Zil-

ka'de 1291'de (Aralk 1874) Konya

valisi, Rebiyüle'^A^el 1292'de (Nisan

1875) Trablusgarb valisi, 1294'de

(1877) Dâr- ûra reisi, Receb 1295'de

(Temmuz 1878) ikinci defa serasker

ve Zilhicce (Aralk) ortalannda dör-

düncü^ defa Erzurum valisi oldu. 27

Cemaziyele\^el 1306'da (29 Ocak
1889) vefat etmitir. Sert, iffetli, iyi

idareciydi. Harp sanatna dair Fran-

szca bir hayli kitab tercüme eyle-

mitir. (IV. 486)

Mustafa Paa (Frenk) Miyorkonlu-

dur. Enderun'dan iç kilere geçerek

mîrialem olmu ve 1105'de (1693/94)

kapcbalk verilmitir. Sonra tersa-

ne beylerinden olup patrona ve III6'

da (1704/05) kapudâne oldu. 1125'

de (1713) vebadan vefat etti. Olu
Abdülkadir Pa^Mr. (IV. 4l6)

Mustafa Paa (Gözüm) Vanldr.

Vanl Mehmed Paa'nm adamlarn-

dan olup Aziz Paa'ya kethüda olmu
idi. 3 Muharrem 1229'da (26 Aralk

1813) vezirlikle Bursa ve îzmit valisi

oldu. 3 Receb 1230'da (11 Haziran



1815) zulmü yüzünden vezirlii kal-

drlarak Midilli'ye sürüldü. Sonra ve-

zirlii verilip Akdeniz Boaz muhaf-

z oldu. 1242'de (1827/28) Selanik ve

Kavala valisi oldu. Azilden sonra vefat

etti. Olu Mehmed zzet Bey 127rde

(1854/55) vefat edip Muratpaa'ya

defnedildi. (IV. 473)

Mustafa Paa (Gürcü) Enderun'da

hasodada terbiye görüp tülbend aa-
s oldu. Rebiyülev^v^el 1062 'de (ubat-

Mart 1652) yeniçeri aas olup Mu-

harrem 1063'de (Aralk 1652) azledil-

di. 1064'de (1654) Kanije beylerbeyi,

sonra Mara, Rebiyülev\^el 1067'de

(Aralk 1656-Ocak 1657) vezirlikle Er-

zurum valisi, 107C'de (1659/60) am
ve o sene ev\^âl de (Haziran l660)

Msr valisi oldu. Ramazan 1071 'de

(Mays l66l) azlecildi. Sonra Kefe ve

sonra ikinci defa Erzurum valisi olup

1075'de (1664/65) vefat etti. Tedbirli

ve lmlyd. (IV. 398)

Mustafa Paa (Bac) Einlidir. Ka-

lemden yetierek 12l6'da (1801/02)

hâcegândan olup îkodrah brahim

Paa ile Tepedelenli Ali Paa'nn ara-

larn düzeltmeye memur oldu. Dön-

dükten sonra kethüda kâtibi ve 1222'

de (1807) vekâleten ve sonra asale-

ten tevkiî oldu. Muharrem 1223 'de

(Mart 1808) vezirlikle sadâret kayma-

kam oldu. Cemaziyelâhir'de (Tem-

muz-Austos) azledilip Bursa'ya sü-

rülüp vezirlii kaldrld. Muharrem

1227'de (Ocak-ubat 1812) tekrar ve-

zirlikle Rakka ve: ardndan Hamid

sanca verildi. Az müddette azledilip

yine Bursa'ya gönderildi. 26 Zilhicce

1229'da (9 Aralk 1814) Bursa'da ve-

fat eyledi. Emir Sultan yaknnda med-

fundur. Âlim, sâlih, yalyd. 1228'de

(1813) vefat eden kz Hafize Ha-

mm'm zevci Silahor Hac Mehmed
Aa 1226'da (1811) vefat etmi ve o-
lu müderris Mehmed Es'ad Bey ise o

senelerde vefat ederek oraya defne-

dilmitir. Paann kardei Hafz Ömer
Efendi Cemaziyelevvel 1228'de (Ma-

ys 1813) vefat edip oraya defnedildi.

Yeeni Hüseyin Beyzade Mustafa a-
kr Bey Cemaziyelevvel 1253'de

(Austos 1837) vefat etti. Hepsi Du-

vardibi'nde medfundur. (IV. 463/64)

Mustafa Paa (Haczâde) Kapcba-
ve zmit mütesellimi olup 1156'da

(1743) mîrimîran rütbesiyle Acem
ehzadesine mihmahdar oldu. Dön-

dükten sonra yine mutasarrflkla z-

mit'e gitti. Sonra înebaht muhafz
olup Cemaziyele\^el ll65'de (Mart-

Nisan 1752) vezirlikle Arboz, bir

ayda Konya valisi ve Receb'de (Ma-

ys-Haziran) Diyarbekir valisi olup

Zilka'de ll65'de (Eylül-Ekim 1752)

azledilmitir. 1167'de (1754) vefat ey-

ledi. (IV. 431)

Mustafa Paa (Hafz) Enderun'da

hasodal olup 1076'da (1665/66) Her-

sek sanca paas oldu. Bu seneler-

de vefat etti. (IV. 399)

Mustafa Paa (Hafz) Enderun'dan

yetierek rikâbdar- ehriyârî oldu.

1083'de (1672/73) paalkla Kars mu-

hafz olmutur. Senelerce orada ka-

lp vezirlik verilmitir. 1096'da (1685)

azledildi. Kara brahim Paa, bir çift-

lik hususundan gücenince o sene

katledildi. daresi iyi ünlü bir vezirdi.

(IV. 403)

Mustafa Paa (Hafz) (Ispanakç-

zâde) Erzurumludur. Yükselerek ka-

pcba ve sonra Ergani ve Keban

madeni emini olarak orada iken mîri-

mîran olmutur. Receb 1182'de (Ka-

sm '1768) vezirlik ihsan buyurulup
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a'bân 1183'de (Aralk 1769) Erzu-

rum valisi ve Çldr muhafz oldu.

1186'da (1772/73) am valisi ve Ce-

maziyelâhir 1187 'de (Agustos-Eylül

1773) Konya valisi olup muharebeye

biraz geç gelmesi azline sebep olduy-

sa da o sene Diyarbekir valisi olup

1188'de (1774) azledildi. 5 Ramazan
1190'da (18 Ekim 1776) Bagdad vali-

si olup senesi olmadan Diyarbekir'de

ikamete memur oldu. 1192'de (1778)

katledildi ve stanbul'da Abac Cami-

i'ne defnedildi. iman bir adamd.
Olu sudûrdan Tâhir Bey ve torunu

brahim Aynî Paa'dr. (IV. 446/47)

Mustafa Paa (Halczâde) Rical-

den olup 1031 'de (1622) çavuba
oldu. Sonra beylerbeyi payesini ala-

rak 1038'de (1628/29) Diyarbekir va-

lisi oldu. 1039'da (1629/30) idam
edilmitir. Olu Mehmed Paa ve da-

96 mad Mustafa Paa'dr. (IV. 387)

Mustafa Paa (Hamamc) Yüksele-

rek darbhane emini oldu. llOl'de

(1689/90) Cezayir beylerbeyi olup

1106'da (1694/95) vefat etmitir. (IV.

408)

Mustafa Paa (Hamza Beyzade)

Yahi Beyzade Hamza Bey'in olu-

dur. Beylerden olup II. Mehmed'in

(Fâtih) gözüne girince 875 (1470/01)

tarihlerinde vezir oldu. 879'da (1474/

75) azledilmi ve emekli olmutur.

Üsküdar'da oturdu . Azline sebep

Mahmud Paa'nm kötülemede bu-

lunmas oldu. 886'da (1481) tekrar

vezir oldu. Gedik Ahmed Paa'nm
çekememesiye az müddette azledi-

lip Bursa sanca verildi. 888'de

(1483) orada idam edilmitir. Bur-

sa'da Emir Camii yaknnda babasna

mezar arkada oldu. Akll ve zekîy-

di. negöl'ü fethetmi ve Bender Ka-

lesi'ni tamir eylemitir. (IV. 370)

Mustafa Paîi (Hanm Sultanzâde)

Sadrazam Ahmed Paa'nm oludur.

Semendire, Belgrad ve sonra Kilis

beylerbeyi oldu. 1001 'de (1592/93)

Almanya le savalarda ehid oldu.

(IV. 379)

Mustafa Paa (Hazineci) Cezayir

daylarndan olup 1213'de (1798/99)

Cazayir valisi olup birkaç sene sonra

vefat eylemitir. (IV. 457)

Mustafa Paa (Hunnak) Bostanc

olduundan ilerleyerek bostancba
oldu. Cemaziyelâhir 1013'de (Kasm
l604) mîrahür- evvel olup Zilhicce

1013'de (Nisan-Mays l605) Rumeli

beylerbeyi ve sonra vezir oldu. Bir

aralk Diyarbekir valisi olup 1027'de

(l6l8) baka bir yere nakledildi.

1031'de (1622) am valisi olup 1034'

de (1624/25) vefat etti. (IV. 386)

Mustafa Paa (mam) Beylerden

olup paalkla Resmo mutasarrf ol-

du, llll'de (1699/1700) katledildi.

Ahali, zulmüne dayanamaz olmutu.

(ÎV. 412)

Mustafa Paa (ngiliz) (Hac) Ter-

sane-i Âmire'den yetierek liva, ferik

ve sonra bahriye reisi olmutur. Se-

nelerce o hizmette devam ederek Re-

ceb 1279'da (Dcak 1863) umûr- bah-

riye nâzn olduysa da 20 güne varma-

dan Mehmed Paa kapdan olarak

Londra'dan getirilince nezâretten az-

ledilmitir. 1284'de (1867/68) ku-

manda meclisi reisi tayin edilip az

müddette ayrld. 5 a'bân 1287'de (1

Ekim 1870) vefat etmitir. Âkpa-
a'da Seyyid Velayet Türbesi bahçe-

sinde medfur.dur. Tersanede ilk defa

îngilizceyi örendiinden o ad al-

mtr. ffetli, köse ve orta boylu olup

doru ve ehliyetliydi. Büyük olu
bahriye feriklerinden Ahmed Paa'

dr. (IV. 480)



Mustafa Paa (peklizâde) Divrikli-

dir. Anadolu'da Kadoglu avenesin-

den bölükba olup Çatalcal Ali Pa-

a'ya kethüda olmu cu. Sonra mîrimî-

ran olup Haleb mütesellimlii ile So-

gucak muhafz oldu. 1201'de (1786/

87) vezirlikle Trabzon valisi ve Ada-

kale muhafz oldu. Savalarda bulu-

nup 1204'de (1789/90) bir harp ka-

zanmt. 1207'de (1792/93) maden

emini olup ancak zimmetine haylice

akçe geçirip ahaliye zulmetmesiyle

vezirlii kaldrlarak Bursa'ya sürül-

dü. Sonra Sohum'a gitmek üzere su-

çu affedilip vezirlii geri verildi. 1207'

de (1792/93) Rakka valisi olup 1209'

da (1794/95) azledilerek Divrii'ye

sürüldü. 1213'de (1798/99) tekrar ve-

zirlikle Hanya valisi oldu. 12l4'de

(1799) bir frka askerle Msr'a gönde-

rildi. O senenin Saterinde (Temmuz

1799) harbi kaybederek yaralanp Bo-

napart'a esir oldu. Rebiyülevvel 1215'

de (Temmuz 1800) Dimyat'ta vefat et-

ti. Yiit, tedbirli, köse bir zat idi. Olu
Numan Bey'dir(-^). (V. 457)

Mustafa Paa (Kad) Manasür'da

Usturovahdr. Kadlardan Husrev

Efendi'nin kardeidir. Ondan ders

okuyup Sadrazam Osman Paa'ya

tezkireci oldu. 993'de (1585) Teb-

riz'in fethinde bulunup kad olmu-

tur. Sonra beylerbeyi pâyesiyle Köp-

rü ve ran'dan alnan yerlere vali ol-

du. lOOl'de (1592/93) vefat etti. Gü-

zel ahlâk sahibidir. (V. 378)

Mustafa Paa (Ka:ibur) (Kundak-

çzâde) Kanbur bir yeniçeri olup

Bagdad'da çorbac ve sonra Bagdad

aas oldu. Nihayet sekbanba olup

Cema2iyelewel 1068'de (ubat 1658)

yeniçeri aas oldu. Receb 1072 'de

(ubat-Mart l662) vezirlikle am vali-

si, Receb 1073'de (ubat l663) Bag-

dad valisi olup o sene I. Ahmed'in k-

z Fatma Sultan'la nikahland. Cema-

ziyeievvel 1074'de (Aralk 1663) Ma-

ra valisi olup 1075'de (1664/65) Trab-

lusam valisi oldu. 1076'da (1665/66)

vefat etmitir. Ber ve afyona müpte-

lâ, vakur ve tedbirli bir ihtiyar olup

adamlarm, zulüm ve baskya kalk-

tklarnda azariard. Hatta kethüdas-

nn uygunsuz bir hareketini duyup

cezalandrmaya kalknca korkusun-

dan kaçmtr. Yayla'da bir mescit

yapt. (IV. 398)

Mustafa Paa (Kapdan) Bosnaldr.

Beylerden olup mîrimîranlkla Trab-

lusam mutasarrf olmutur. 1115'de

(1703/04) Edirne ve lll6'da (1704/

05) Hamid, 1117'de (1705/06) ikinci

defa Trablusam mutasarrf oldu.

1120'de (1708) Bosna beylerbeyi

olup 1121'de (1709) azledildi ve son-

ra vefat etti. (IV. 415)

Mustafa Paa (Kara) Enderun'da

berberlikten yükselerek I. Mustafa

zamannda mîrahûr- evvel olmutur.

1032'de (1623) yeniçeri aas olup

1033'de (1624) vezirlikle Msr valisi

oldu. 1035'de (1625/26) stanbul'a

gelip I. Ahmed'in kz Fatma Sultan'la

nikahland. Sonra asker sürücüsü

olup gelince halkn ikâyeti üzerine

1036'da (1626/27) katledildi. (IV.

387)

Mustafa Paa (Kara) Yeen Osman

Paa'nm kethüdas olup 1099'da

(1688) Konya beylerbeyi oldu. stan-

bul'dan görevine giderken hapsolun-

du. Ancak Osman Paa'nm suçu affo-

lunmakla buna Akehir sanca ve ar-

dndan Silistre valilii verildi. llOl'de

(1689/90) katiedildi. Zalim ve kötüy-

dü. (IV. 406)
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Mustafa Paa (Kara) Ey^mbî Hasan
Paa'nm kethüdas ve damad olup

bu sebepden 112rde (1709) Basra

valisi olup 1124'de (1712) azledildi.

Sonra Arboz muhafz oldu. Cema-
ziyelâhir 1127'de (Haziran 1715) Di-

yarbekir valisi olup n28'de (17l6)

azledilerek 1129'da (1717) Bosna va-

lisi olup 11 30 'da (1718) azilden sonra

Trabzon valisi oldu. llSl'de (1719)

Adana valisi ve ran hudut belirleme

memuru olarak sonra Kars, e\^^âl

1135'de (Temmuz 1723) vezirlikle

Trabzon, Cemaziyelâhir 1136'da (Mart

1724) ehrizor, Receb 1137'de (Mart-

Nisan 1725) Hemedan, ev^^âl'de (Ha-

ziran-Temmuz) ilâveten ehrizor vali-

si, Rebiyülewel 1138'de (Kasm 1725)

Trabzon, Ramazan'da (Mays 1726)

Özi valisi ve Azak muhafz, 1142'de

(1729/30) Diyarbekir valisi, ll45'de

(1732/33) çel, ll46'da (1733/ 34) Di-

yarbekir valisi olup 1149 'da (1736/

37) azledildi ve vefat etti. Olu Os-

man Bey'dir. (IV. 426)

Mustafa Paa (Kara) Merzifonlu-

dur. Köprülü Mehmed Paa'nm kap
yoldalarndan Hasan Aa'nn olu-
dur. Ad geçenin dairesinde yetitiri-

lip siiahdar ve telhisçisi oldu. Zilhicce

1068'de (Eylül 1658) mîrahûr olup

Muharrem 1070'de (Eylül-Ekim 1659)

vezirlikle Silistre valisi, Ramazan
1070'de (Mays l660) Diyarbekir vali-

si ve Receb 1072'de (ubat-Mart

1662) kapdan- derya oldu. Ramazan
1073'de (Nisan 1663) rikâb kaymaka=

m olup Ramazan 1075 'de (Mart-Ni-

san 1665) kapdanlktan azledildi ve

ikinci defa rikâb kaymakam oldu.

1086'da (1675) Küçük Sultan'a nam-
zet oldu. a'bân 1087'de (Ekim 1676)

sadrazam oldu. Muharrem 1095 'de

(Aralk 1683) Viyana 'yi fethedeme-

mesi üzerine Belgrad'da katledilmi-

tir. Belgrad'da bir camide medfun-

dur. Harp ilerinde usta olup sadra=

zamlk günleri gaza ve harple geç-

mitir. Viyana kapsna kadar harben

açarak fethedecei srada Lehli ve

Fransal yardm ii neticesiz brak-

mtr. Cesur, akll, zekî, tedbirli ve

vakurdu. Odalar Mescidi'ni, Kasaplar

Mescidimi yaptrmtr. Sedefçiler'de

medresesi vardr. Olu Ali Paa'ya

''Maktulzâde" denir. Damad brahim
Paa'dan tomnu Kaymak Mustafa Pa-

a'dr. Torunlarndan Ahmed Bey
1153-'de (1740), Mustafa Bey 124l'de,

(1825/26) vefat edip medresesine

defnedilmiierdir. (IV. 402)

Mustafa Paa (Kara) (Frarî) Ende-

run'da yetierek silahdar- ehriyarî

oldu. 1053'de (1643) vezirlikle kub-

beniîn oldu. 1054'de (1644) ve IO6O'

da (1650) iki defa Diyarbekir ve ara-

da Badad, 106rde (1651) ve 1063'

de (1653) de Haleb valisi oldu. 1065'

de (1655) üçüncü defa Diyarbekir va-

lisi ve Cemazyele\a^el 1066'da (Mart

1656) kapdan- der^'^â olup o senenin

Recebinde (Mays) istifa ederek Msr
valisi oldu. a'bân 1067'de (Mays-

Haziran 165"O azlolununca Köprülü

Mehmed Paa'dan korkarak gizlen-

mitir. Onun vefatnda 1073'de (1662/

63) ortaya çkt ve padiah tarafndan

affedilerek Van valisi oldu. 1074 'de

(1663/64) Rumeli ve o sene am ve

Muharrem 1075 'de (Austos 1664)

ikinci defa Badad, Zilka'de 1075'de

(Mays-Haziran 1665) Anadolu ve
1076'da (1665/66) ikinci defa am ve

ev^^âl 1077'de (Nisan l667) üçüncü

defa Badad valisi olup Basra harbin-

de bulundu. 1081'de (1670/71) Basra



valisi olup 1082'de (1671/72) vefat

eylemitir. yi muamele sahibi, kibir-

siz, fasih, dervimerepdi. Her gittii

yerde halk homt olurdu. Mehmed

Bey adnda bir kardei olup 1078'de

(1667/68) Badad^da defterdar ol-

mutur. Olu Mehmed Paa'dr. (IV.

400)

Mustafa Paa (Kara) (Hac) Kum-

kaphdr. Bedesten'de hâcegî olup

sonra kapcba ve çavuba olmu-

tur. 1121'de (1709) Köstendil beylii

ile Bender'e memur oldu. Sonra Bas-

ra beylerbeyi oldu. 1123'de (1711)

vezirlikle Özi, sonra Anboz, sonra

Diyarbekir valilii ile Temevar mu-

hafz olm.utur. 1128'de (17l6) Te-

mevar konayamayarak geri çekil-

mesi, rütbesinin kaldrlmasyla sürül-

mesine sebep Oldu. 1130'da (1718)

Sayda ve ardmcan Adana. 11 31 'de

(1719) yine Sa^^da, sonra 1132'de

(1720) Konya ve 1133'de (1721) Sivas

valisi olup 1136da (1723/24) Erzu-

rum valisi, Ramazan 1137'de (Mays-

Haziran 1725) Revan seraskeri oldu.

1139'da (1726/2*:0 orada vefat etmi-

tir. Güç ve tedbir sahibi ise de klç

adam deildi. (V. 421)

Mustafa Paa (Kara) (Kemanke)
Arnavutdur. Yeniçeri Ocafndan yeti-

ip kethüdâlktan azledilmitir. 1043'

de (1633/34) sekbanba ve ewâl
1044'de (Mart-Nisan l635) yeniçeri

aas olup 5 Cemaziyeie\a^el 1045'de

(17 Ekim 1635) kapdan- derya,

a'bân 1048'de CAralk 1638) sadra-

zam oldu. 16 Zilka'de 1053'de (26

Ocak 1644) katledildi. Parmakkap'

da medresesinde medfundur. Yiit,

cesur, tedbirli, ümmî idi. Parmakka-

prda medrese ve Kurunlu Mahzen'

deki kapal kiliseyi cami yapt. To-

kat'da Mehmed Paa Han'n tamir

ederek cami ve hamam yapt. 500

ahali iskân ederek Sivas Yeniehrini

meydana getirdi. Edirne'de Kösemi-

hal Köprüsü'nü yeniden, Eri'de bü-

)âk bir hamam, mektep ve saysz

çemeler yapt. (IV. 390)

Mustafa Paa (Kara Çavu) Nahc-

van Türkmenlerinden olup yeniçeri-

ye girip aç, çavu ve baçavu oldu.

Receb 1058'de (Temmuz-Agustos

1648) nâm kazanp 1059'da (l649) ye-

niçeri aas olmutur. 106l'de (1651)

sadrazamla getirilmesi kararlatrl-

m iken nazlanmasndan dolay vaz-

geçilerek o senenin Ramazannda

(Agustos-Eylül l651) Temevar bey-

lerbeyilii ile stanbul'dan defedildi.

Yolda katledilmitir. Aç gözlülüü

dost kazandramam ve kolayca ce-

zasn bulmutur. (IV. 392)

Mustafa Paa (Kara Hasanzâde)

Hüseyin Aga'nm oludur. Yeniçeri-

likten yetierek kul kethüdas ve son-

ra sekbanba oldu. 24 Rebiyülewel

1085'de (28 Haziran l674) yeniçeri

aas oldu-. Cemaziyelevvel 1088'de

(Temmuz l677) azledildi. Sonra Er-

zurum valisi olduysa da gitmedi.

1095 (1684) ylma kadar padiah yaz-

lkta Silivri^de çiftliinde ve avda bu-

lunduklarnda Rumelihisan'ndaki ya-

lsnda ikamet ettirildi. Hasm Kara

Mustafa Paa'nm vefatnda 1095'de

(1684) vezirlikle stanbul kaymakam

oldu. "Hasmm maktul, ben makam-

na mevsûl olacam bilsem bir ma-

arada kapanp bir vakte kadar çk-

mazdm^' demitir. Bu aralk ktlk ol-

duunda iyi tedbiderie fukaray ge-

çindirmitir. 1097'de (l686) padiah

stanbul'a geldiinde Mora valisi ol-

du. Zilhicce 1097'de (19 Ekim l686)
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vefat eylemitir. Dindar, namaz ve

oruca dükün, hakka boyun emi,
tiryaki-merepdi. Ya 90 'a yakmd.
ehvete dükünlüünden dolay 70

odal kald. Zamannda yankesiciye

ve yalancya kesat geldi. Kz Fatma

Hanm, Celebi Mehmed Paa'mn zev-

cesi olup Yataan'da bir adr\^an

yapmtr. (IV. 404)

Mustafa Paa (Karaba) Yüksele-

rek kapcba, 1236'da (1820/21)

babaki kulu ve sonra kap kethüda-

s ve yayabeyi olup Rebiyülevv'el

1243'de (Eylül-Ekim 1827) vefat etti.

(IV. 469)

Mustafa Paa CKavukçu) Enderun'

dan yetime olup Receb 1058'de

(Temmuz-Austos 1 648) vezirlikle

mîrahür oldu. Cemaziyelevvel 1059'

da (Mays-Haziran 1649) Erzurum va-

1200 lisi olup sonra 1071'de (I66O/6I) Di-

yarbekir valisi olarak 1072'de (I66I/

62) azledildi. Sonra vefat eyledi. Toru-

nu Abdullah Bey b. Mustafa Bey, Re-

ceb 1201'de (Nisan-Mays 1787) vefat

edip Zalpaa'ya defnedildi. (IV. 397)

Mustafa Paa (Kaymak) Vüzerâdan

Pocinli brahim Paa'mn o&ludur. .Bu

sebepten Damad brahim Paa'ya ak-

raba oldu. Kapcba, Rebiyülev\^el

1129'da (ubat-Mart 1717) mîrahûr-

sânî, Receb'de (Haziran) kapclar

kethüdas, Cemaziyelâhir 1130'da

(Mays 1718) vezir rütbesiyle tevkiî

ve stanbul kaymakam ve Rebi^^öilev-

vel 1133'de (Ocak 1721) kapdan-

derya oldu. Rebiyüle^^^el 1 l43'de

(Eyiül-Ekim 1730) katledildi. Dedesi

Merzifonlu Mustafa Paa'mn medre-

sesi kabristannda medfundur. Kuleli

Bahçesi Mescidi'ni yapt. Kaympede-

riyle hemfikir ve hemhaldi. Olu
Yahya Bey ll47'de (1734/35) ve di-

eri Mehmed :is'ad Bey 1189'da

(1775) vefat etmitir. Es'ad Beyzade

Mustafa Bey 12Crde (1786/87) vefat

edip yanma defnolundu. Oullarn-

dan smail Bey 11 66'da (1753) vefat

ederek Üsküda'da 1101 'de (1689/

90) vefat eden s.mcas Mehmed Bey

b. brahim Pa^.'mn kabri yaknma
defnedilmitir. Kayn Hasan Bey'

dir(-^). (IV. 423)

Mustafa Paa (Kemanke) Kapc-
ba olup a'bân 1203'de (Mays

1789) mîrimîranjkla Yergöü askeri

babuu oldu. III. Selim devri (1789-

1807) balarnda vefat etti. (IV. 452)

Mustafa Paa (Ketaaç) Beylerden

olup 1050'de (1640/41) Kars beyler-

beyi oldu. 1051'de (1641/42) azledil-

di. Sonra sanca;.^beyliklerinde bulu-

nup 1060 (I65O) senesine doru ve-

fat etti. (IV. 392)

Mustafa Paa (Kzl Ahmedli)
emsî Paa'mn kardeidir. Enderun'

da terbiye edilip kapcba ve mîra-

hür oldu. 962'de (1555) Rumeli bey-

lerbeyi olup Mu larrem 969'da (Eylül

1561) beinci vezir oldu. Malta 'yi fet-

hedemeyince istei üzerine emekli

edilmi ve hacc£. gidip 976'da (1568/

69) Arafat'ta iken vefat eylemitir. Eh-

liyetli, insafl ve doru sözlüydü. 3

oluyla 1 kz kald. (IV. 375)

Mustafa Paa (Koca) Abazadr.

Yükselerek kapclar kethüdas ve

azilden sonra Babada seraskeri Yu-

suf Paa'ya kethüda oldu. Sonra mîri-

mîranhkla Mora'da asker babuu
olup sonradan Kayseri sancayla
Bender muhafz olmutur. 1127'de

(1715) Haleb valisi olup ertesi sene or-

duya memur olmutur. 1129'da (1717)

vezirlikle Hotir. muhafz, 113rde

(1719) Trabzon valisi ve 1135'de



(1722/23) yine Hot n muhafz oldu.

.
1137'de (1724/25) Eüyük Aye Sultan

nikahland. 1140 (1727/28) tarihinde

vefat eyledi. Devlet ilerini bilir ve

doru idi. (IV. 422)

Mustafa Paa (Koca Nianc) Tos-

yal Kad Celâl'in oludur. Örenim-

den sonra Frenk brahim Paa'ya sr-

kâtibi ve sonra reisülküttab olmutur.

941 'de (1534/35) nianc olup 964'de

(1557) Rüstem Paa, niancl olu-

na vereceim diye hile ile emekli et-

tirmi ve müteferrikaba olmutur.

974'de (1566) Sigetvar'a çarlarak

ikinci defa nianc oldu. Görevlendir-

me, padiahn vefat gününe rastla-

m olup sadrazamla el öpmeye gir-

diinde tabum görünce alamak is-

terken vezirin uyarsyla güler bir hal-

de çkp kimseye !'ark ettirmemitir.

Rebiyülevvel 975'de (Eylül 1567) ve-

fat eylemitir. Eyüjyde kardei Salih

Efendi'nin yanna defnedildi. Orada

cami, hamam ve tekke yapü. air

olup kasideler yazarak verdiinde

hizmetten baka yirmi yük kadar ca-

ize ald. Eserleri: Derecâtü'l-Mesâlik

fî TabakâtVl-Memâlik, Tarib-i ÂN
Osman, Mevâhihü'l-Hallâk fî Merâ-

tibVl-Ahlâk, Tercüme-i Maâricü'n-

Nübüvve, Müneattr. (IV. 375/76)

Mustafa Paa (Kcprülüzâde) Köp-

rülü Mehmed Paa'nm ikinci olu-

dur. 1047'de (l63"/38) dodu. lim

tahsil eylemitir. Cemaziyelâhir 1091'

de (Temmuz l680) vezirlikle kubbe-

niîn oldu. 1094'de (1683) Bender

muhafzligyla Silistre valisi, sonra

üçüncü vezir oldu. Receb 1095'de

(Haziran-Temmuz 1684) emekli olup

sonra Babadag muhahzhma gönde-

rildi ve sonra Edirne'ye davetle se-

bepsiz vezirlii kaldrld. 1096'da

(1685) tekrar vezirlikle Boaz muha-

fz oldu. Muharrem 1098 'de (Kasm-

Aralk l686) Sakz muhafz ve Rebi-

yülevvel'de (Ocak-ubat 1687) ikinci

defa Boaz muhafz olup Zilhicce

1098'de (Ekim 1687) sadâret kayma-

kam oldu. Rebiyülâhr 1099'da (u-

bat 1688) yine Boaz muhafz ol-

mutur. Oradan Hanya ve o sene Re-

cebinde (Mays) Kandiye ve Safer'de

(Aralk l688) ikinci defa Sakz muha-

fz oldu. 26 Muharrem llOl'de (9 Ka-

sm 1789) sadrazam oldu. Zilhicce

1102'de (Agustos-Eylül l691) Vara-

din'de ehid oldu. Fasih, cesur, bilgili,

haysiyetli, vakurdu. Vefatna "Adem

cisrini geçü râh~ Hakda Köprülü Pa-

a" tarihdir. Oullan Nu'man Paa,

Abdullah Paa ve Es'ad Paa'dr. To-

runu Hac Ahmed Paa ve Abdurrah-

man Paa'dr. Torunlarndan Abdül-

bâkî Bey b. Hac Paa ve Abdülvâhid

Bey vardr. Bunlardan Sâdk Mehmed
Bey Safer 1179'da (Temmuz-Austos

1765) ve Affan Bey 1197'de (1783)

vefat ederek- Saraçhane'de Amcazade

Hüseyin Paa Türbesi'ne, Ammar Bey

1172'de (1758/59) ve Abdullah Bey

ll62'de (1749) ve lyaz Bey Safer 1177'

de (Austos 1763) ve Hamd Meh-

med Bey 1180'de (1766/67) vefat

ederek atalar yanma defnolunmu-

lardr. (IV. 406/07)

Mustafa Paa (Körbey) Süvey
kapdan olup büyük servete nail ol-

du. Sonra Antalya beyi olarak kötü

hareketi üzerine kapdan paa gönde-

rilip itaate davet olunmu ve serke-

lik hali görülmekle (l650'lerde) yok

edilmitir. Sanca Ahmed Bey'e ve-

rilmitir. (IV. 396)

Mustafa Paa (Köse) Taraldr.

Yükselerek mîrimîranlkla Akdeniz
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donanmas babuu olup Ankara

sanca verildi. 1206'da (1791/92)

Anapa muhafz oldu. 1208'de (1793/

94) vezirlik verildi. 1210'da (1795/96)

azledildi. 1213'de (1798/99) tekrar

Anapa muhafz oldu. Sonra Msr har-

bine memur olup Abahora muhafz
oldu. Orada yaralanarak esir olmu ve

vefat etmitir. Reid'de medfundur.

Temiz inanç sahiplerinden olup bir

meczuba inanmas kötü sonunu hazr-

lad. Anapa'da iken Ferruh Ali Paa'

nn eserini terk etmedi. (IV. 457/58)

Mustafa Paa (Köse) Yükselerek

kapcba ve mîrimîran olarak Safer

1212'de (Austos 1797) nebahu mu-
hafz oldu. O sene vezirlikle Nibolu "

valisi ve 15 günde Haleb valisi olup

sene sonunda azledildi. Sonra tekrar

Nibolu, sonra Sivas ve 1217'de (1802/

03) Diyarbakr valisi olup o sene zar-

fnda vefat eylemitir. Olu Velîyed-

din Paa'dr. (IV. 459)

Mustafa Paa (Kurd Paal) Bo-
naktr. Kurd Mehmed Paa'mn men-

suplarndan olup kapcba ve sonra

beylerbeyi oldu. Ya\TJZ Ali Paa'mn
vefatnda mühr-i hümâyûnu stan-

bul'a getirmekle 1013'de (1604/05)

Budin beylerbeyi oldu. Az müddette

azledilerek ran'a harbe memur oldu.

10l4'de (1605/06) orada ehit olmu-
tur. (IV. 381)

Mustafa Paa (Kuruncubazâde)
Arnavutdur. Beylerden olup 1017'de

(1608/09) Bosna valisi oldu. 1018'de

(1609/10) azledildi. 1029'da (l620)

yeniden tayin edilip 1030'da (1621) azl

ve sürgün edilmitir. 1036'da (1626/

27) tekrar Bosna valisi olup 1037'de

(1627/28) azledildi. 1042'de (1632/

33) dördüncü defa Bosna valisi ola-

rak Badad harbine gelmesi ferman

olundu. 1046'da (1636/37) ehid ol-

du. Cesur ve gayretliydi. (IV. 388/89)

Mustafa Paa (Kuçu) Zülüflü bal-

taclardan olup Rebiyülevvel 11 15 'de

(Temmuz-Austos 1703) mîrahûr-

sân oldu, Cemaziyelevvel 1116'da

(Eylül 1704) azledilip kapcba ol-

mutur. Sonra mîrimîran rütbesiyle

Musul beylerbeyi oldu. 1126'da (1714)

Bursa ve Karasi, sonra Zilhicce'de

(Aralk 1714) yine Musul valisi oldu.

1130'da (1718) vefat eyledi. (IV. 418)

Mustafa Paa (Küçük) Silifke paa-
s olup 1074'de (1663/64) Girit'e me-

mur olarak orada vefat etti. (IV.

396/97)

Mustafa Paa (Küçük Sipahi) En-

derun'dan yetierek silahdar- ehri-

yârî oldu. 1091 (1680) balarnda ve-

zirlikle kapdan- derya oldu. 1092 'de

(1681) azledilip vilâyete çkt. 1103'

de (1691/92) stanbul kaymakam ol-

du. 1105'de (1693/94) vefat eylemi-

tir. Devlet ilerini bilir ve doru idi.

(IV. 408)

Mustafa Pe^a (Lala) (Kara) Bos-

na'da Soko.oviç sülâlesinden olup

Deli Husrev Paa'nm kardei oldu-

undan Enderun'a girdi. I. Süley-

man'a (Kanunî) 6 sene berberba ol-

duktan sonra bölüe çkp küçük mî-

rahûr ve çanigir oldu. Sonra Safed

beyi ve sonradan ehzade iken II. Se-

lim'e lala oldu. Bu aralk vezirlik ümi-

dinde iken Kara Pozega sancana
gönderildi. Sonra Temevar beyler-

beyi olup scnra Van, Erzurum ve Ha-

leb valisi, sc'nra 8 sene am valisi ve

sonra vezir rütbesiyle Yemen serdâr

oldu. Ancak bu hizmetten affettirip

altnc vezir oldu. Sonra Kbrs fethi-

ne serdâr olup o hizmeti yerine getir-

di, ran muharebelerinde de serdâr



bulunup nihayet ikinci vezir oldu.

988 Cemaziyelâhirinin 5. veya 23. gü-

nü (18 Temmuz veya 5 Austos 1580)

vefat eyledi. Eyüp Camii avlusunda

medfundur. 17 gün evvel vefat günü-

nü haber vermitir. Melik Gavri Kan-

su'nun kzm alm ve ondan olu
Mehmed Paa olmutur. Akll, âdil,

fikir ve dehâ sahibi ve âlimleri sever-

di. Hilesinden Rüstem Paa ve Sokol-

lu Mehmed Paa kendisinden emin

olamamlardr. Ferhâd Paazadeler

üvey oullardr. (jV. 377)

Mustafa Paa (^Maryol) Tersane

beylerinden olup bu senelerde

(16401ar) vefat etmitir. Olu Hasan
Bey'dir(-^). (IV. 390)

Mustafa Paa (Maryolzâde) Derya

beylerinden olup Receb 1136'da (Ni-

san 1724) Azak Kalesi tamirine me-
mur oldu. Sonra vefat etmitir. Karde-

i Ali Paa'dr. (IV. 420)

Mustafa Paa (Menuçehr) Gürcü-

dür. Lala Mustafa Paa ran serdâr

iken huzurunda Müslüman olup bey-

lerbeyi payesi ihsan buyuruldu. 990'

da (1582) tekrar dinden dönüp zahi-

re kafilesini getir(:în Hadm Mehmed
Paa ile Bosnal Mehmed Paa'y ça-

drda yaralayp kaçmtr. Dünya ve

âhiretini heder ile helak olmutur.

(IV. 378)

Mustafa Paa (Mîrahûr) Bahçeka-

p'da arabac Anadolulu Hüseyin

Aa'nn oludur, Balarnda biraz

okuyup kereste gümrüü kâtiplerin-

den olmutu. Sonra mâbeyn-i hümâ-

yûna alnp il Mahmud devrinde

(1808-1839) ibrikdar yama ve sonra

ibrikdar ve kahveciba olmutur.

Sultan Abdülmec:.d devri ortalarnda

Istabl- Amire müdürü olarak sürenin

uzamasyla beylerbeyi payesi ihsan

buyuruldu. 127rde (1854/55) fabri-

ka-i hümâyûnlar nâzn olarak 8 Re-

ceb 1272'de (15 Mart 1856) vezidik

ihsan buyuruldu. 1273'de (1856/57)

Meclis-i Vâlâ azas olup 1276 bala-

rnda (1859 ortalar) azledildi. Sene-

lerce Tophaneliolu'nda banda
oturdu. Ömrünün sonunda Hicaz'a

yerleip orada 1309'da (1891/92) ve-

fat etti. Sert ve bilgisi ortayd. Oulla-

r Hüsâmeddin Bey ve Hac Tevfik

Bey'dir. (IV. 488)

Mustafa Paa (Musâhib) (Sarikç)

Kulolu air Süleyman Aa'nm olu-

dur. Enderun'da terbiye edilip haso-

da aas, 1074'de (1663/64) serdestâ-

rî ve musâhib-i padiah olmutur.

Safer 1077'de (Austos 1666) vezirlik

ihsaniyle ikinci vezir oldu. a'bân
1084'de (Kasm l673) rikâb- hümâ-
yûn kaymakam olup 1086'da (1675)

Hadce Sultan ile evlendi. Muharrem
1095'de (Aralk l683-Ocak 1684) mu-
sâhiblik hizmetinden affedilerek kap-

dan- derya oldu. Muharrem 1096'da

(Aralk 1684) Mora seraskeri ve o se-

ne evvalinde (Eylül 1 685) Boaz
muhafz oldu. Zilka'de 1097'de (Ey-

lül-Ekim 1686) vefat etmitir. Gayret-

liydi. Nikrse (gut) yakalanp seneler-

ce çekti. Arapça, Farsça ve mûsikîye

âinâ olup airdi. Ya henüz 40 ' geç-

miti. Büyük olu Mehmed Bey, En-

derun'a alnm, yals zevcesi sultana

verilmiti. Üç olu hazineye girmi,

paras çkmamtr. (IV. 403/04)

Mustafa Paa (Nakka) Bostanc ve

yükselerek sonra bostancba oldu.

Cemaziyelev\^el 1050'de (Austos-

Eylül 1640) Msr valisi oldu. Receb

1052'de (Ekim l642) azledildi ve ma-

l müsadere edld. Sonra kubbe vezi-

ri olup 1054'de (1644) Hanzâde Sul-
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tan'la nikahland. 1055'de (l645) Bu-

din valisi olup 1057'de (1647) azledil-

di, 1059'da (1649) Gürcü Nebi'nin

defedilmesinde memuren hazr bu-

lundu. 1063'de (1653) Girit'e memur
olup orada vefat etmitir. Orta halliy-

di. (IV. 393)

Mustafa Paa (Near) Balarda M-
srl bir saraçt. Hain Ahmed Paa'nm

malndan kalknm olduundan M-
sr kâiflerinden oldu. ki-üç sene hac

emiri olup hrszlan bçk ile biçmek-

le bu nam ald. Aslnda "Saksaan"

diye lakaplanmt. 942'de (1535/36)

Yemen beylerbeyi oldu. 947'de (1540/

41) azledildi. Sonra hac emiri olup

957'de (1550) Yemen'de tekrar vali

ve nüfuz sahibi oldu. Azilden sonra

963'de (1556) tekrar vali oldu. 967^de

(1559/60) vefat etti. Camiler ve med=

reseler yaptrd. (IV. 373)

Mustafa Paa (Nianc) Mostarldr.

Enderun'dan yetiip dogancba ol-

du. lQ38'de (1628/29) yeniçeri aas
ve o sene am valisi olup 1040'da

(1630/31) azledildi. 1042'de (1632/

33) kubbe veziri oldu. I043'de (1633/

34) Silifke sanca verildi. Sonra ni-

anc oldu. 1053'de (l643) Silistre va-

lisi olup 1055'de (1645) azledildi. Re-

ceb 1057'de (Austos 1647) Msr vali-

si olup Zilka^de 1057-de (Aralk l647)

kubbe veziri ve nianc oldu, 18 Mu-

harrem 1072'de (13 Eylül l66l) o gö-

revde vefat etmitir. Ilml ve doru
idi. (IV. 396)

Mustafa Paa (Palak) (Arnavotça

ihtiyar demektir) Bosnaldr. Ende-

run'dan çkarak Yanya beyi oldu.

Sonra Rodos beyi olup 926'da (1520)

kapdan- derya olmutur. ah- Hû-

bân adnda bir gözdesi ile evlendik-

ten sonra vezirlie nail oldu. 939'da

(1531/32) am beylerbeyi olup o sene

azledildi. Sonra Msr'a gidip emeklili-

i seçti. Sonra stanbul'a gelip 940'da

(1533/34) vefat etmitir. Eyüp'de tür-

besine defnedildi. Gelibolu'da cami

ve medresesi vardr. Olu Ahmed
Bey'dir. (IV. 372)

Mustafa Paa (Pamuk) Enderun'da

hasodaldr. Receb 1066'da (Mays

1656) srkâtibi, sonra hazine kethü-

das oldu. 1072'de (I66I/62) vezirlik-

le Erzurum valisi olup Cemaziyelev-

vel 1074'de (Aralk 1663) Badad va-

lisi oldu. Zilhicce 1074'de (Temmuz

1664) vefat eyledi. Abdülkadir Geylâ-

nî Türbesi civarnda medfundur.

Adaletd hareketi gömlmemi, an-

cak baz mülk ve mala el uzatmtL

(IV. 397/98)

Mustafa Paa (PamaksiT;) Antak-

yalidr. Trablusam beylerbeyi oldu.

1039'da (162SV30) katledildi. (IV.

387)

Mustafa Paa (Pr) Kalemden yeti-

erek hâcegândan oldu. ki defa kü-

çük ruznâmec:. oldu. kincisi e\^âl

1148'dedir (ubat-Mart 1736), Sonra

1151'de (173839) rikâb- hümâyûn

kethüdas oldu. evval 1152'de (Ocak

1740) sipahiler aas, 1154'de (1741)

sadâret. kethüdas, Rebiyülâhr 1155'

de (Haziran 1""42) vezidikle Belgrad

muhafz oldu. Ramazan 11 56'da

(Ekim-Kasm 1743) kapdan- derya

olup Zilka'de'de (Aralk) Rumeli vali-

si, Zilka'de 1159'da (Kasm-Aralk

1746) Rakka valisi, ev\^âl ll63'de

(Eylül 1750) Sayda valisi ve Muhar-

rem ll64'de (Aralk 1750) Rakka va-

lisi olup 8 Safer ll64'de (6 Ocak

1751) vefat etti. Yeni Hamamm sahi-

bidir. dareli, güçlü ve temkin sahibi

bir vezirdi. (IV. 430/31)



Mustafa Paa (Pi^i^onde) Bostana

Ocag'ndan yetiip kethüda olmutu.

Zilhicce 1078'de (Mays-Haziran 1668)

bostancba oldu. Zilhicce 1082'de

(Nisan 1672) vezirlikle stanbul kay-

makam oldu. Ramazan 1084'de (Ara-

lk 1673) bu hizmette vefat etmitir.

Tedbirli ve igüzard. (IV. 400)

Mustafa Paa (Sar) Beylerden

olup 1055'de (1645) çel mutasarrf

idi. Daha sonra ^^efat etti. (IV. 390)

Mustafa Paa (Sar) Kalemden yeti-

ip hâcegândan olduu halde mas-

raf- ehriyârî o.du. lllO'da (1698/

99) badefterdar oldu. 1112-'de (1700/

01) azledilip lll4^de (1702/03) mîri-

mîran rütbesiyle Trablusam, sonra

çel, sonra Adana, 1117'de (1705/06)

Hamid, 1119'da (1707/08) emir-i hac-

ik ile Kudüs ^- alisi, Cemaziyelâhir

1120'de (Aust(3S-Eylül 1708) ne-

bahtL 1121'de (1709) Yanya sanca-

gyla Bender, e\^^âl 1121'de (Aralk

1709) Temevar muhafz ve sonra

Rumeli beylerbeyi oldu. 8 Cemaziye-

lewel 1125'de (2 Haziran 1713) ikin-

ci defa badeftei'dar olup vezirlik ih-

san olunmutur. 12 Muharrem 1126'

da (27 Ocak 1714) yine Rumeli, o se-

ne Konya ve 1127'de (1715) Bosna

ve Zilka'de 1128'de (Ekim-Kasm
1716) Belgrad valisi olup 1129'da

(1717) azledilerek Preveze'ye sürül-

dü. Cemaziyelcv^el 1130'da (Nisan

1718) sulh müzakerelerinde bulun-

mak üzere Fethülislâm'a memur ol-

du. Çünkü muhaberenin balamasna

vasta olmutu. Ramazan 1130'da

(Austos 1718) -ludut belirleme me-

muru olup 113--'de (1719) Erzurum

valisi ve Rebiyüle^^el 11 32'de (Ocak-

ubat 1720) Basra valisi oldu. Ksa
süre sonra vefat etmitir. Akll ve her

ie elverili, bilgili bir vezirdi. Olu
Ali Paa'dr. (IV. 418/19)

Mustafa Paa (Sar) Deli Hüseyin

Paa'nm oludur. Yükselerek kapc-
lar kethüdas oldu. 19 Rebiyülevvel

1138'de (25 Kasm 1725) vezirlikle Si-

vas ve Revan valisi olup ev^^âl

ll40'da (Mays 1728) Sâliha Sultan'm

zevci oldu. Il44'de (1731/32) vefat

eylemitir. Kz Hadice Hanm, Fatma

Hanm Sultanzâde Mehmed Bey'in

zevcesi olmutur. Kethüdas Osman
Aga'dr(-^). Sâliha Sultan'dan torunla-

r olup Pertev Bey adnda birisi telg-

raf memurlarndan iken birkaç sene

evvel vefat eylemitir. (IV. 424)

Mustafa Paa (Sar) Abdülbâkî

Aamn damaddr. Yeniçeri Ocam-
dan vetiserek kul kethüdâlöndan 21

a'bân ll65'de (4 Temmuz 1752) ye-

niçeri aas oldu. 4 Cemaziyele^^^el

ll68'de (16 ubat 1755) vezirlikle sa-

dâret kaymakam oldu. O sene Ce-

maziyelâhirinde (Mart-Nisan 1755)

Trabzon ve Safer ll69'da (Kasm
1755) Erzurum valisi oldu. Zilhicce

17l4'de (Temmuz 1761) halkn ikâ-

yeti üzerine azledildi. Muharrem
1175'de (Austos 1761) Van ve Safe-

rinde (Eylül) Diyarbekir valisi oldu.

evval 1177'de (Nisan 1764) Özi ve

Zilhicce 1177'de (Haziran 1764) ne-

baht valisi olup sonra vefat etmitir.

e elveriliydi. (IV. 442)

Mustafa Paa (San) Zâi Mahmud
Paa'nm kethüdâsdr. Sonra beyler-

beyi payesi verildi. Vefatnda onun

türbesi dna defnedildi. Murad Ça-

vu Mescidi'ne minber koymutur.

(IV. 377)

Mustafa Paa (Sarkç) Enderun'da

terbiye edilip kapcba, silahdar, 17

Rebiyülewel 1005'de (8 Kasm 1596)
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yeniçeri aas ve az müddet sonra

Van beylerbeyi oldu. Sonra Bagdad

muhafz oldu. Ayrldktan sonra s-

tanbul'a gelip 21 a'bân 1011 'de (3

ubat 1603) katledildi. (IV. 381)

Mustafa Paa (Sarkç) Enderun'

dan yetiip llOl'de (1689/90) Sakz

muhafz ve mîrimran oldu. 1104'de

(1692/93) ayrld ve sonra vefat eyle-

di. (IV. 407)

Mustafa Paa (Satrc) Kasaphane-

den yetiip kasapba hizmetinde

ilerledi. Sonra mülkiye memuru ola-

rak mîrimran, maden emini, 1272'de

(1855/56) Karesi mutasarrf ve Ce-

maziyelâhir 1273'de (ubat 1857) Mu-

sul mutasarrf olup 1275'de (1858/59)

azledilmi ve 1278'de (1861/62) vefat

eylemitir. Tevfk Bey adnda bir o-
lu dahi ûlâ sânîsine kadar terfi edip

1206 yakn zamanda vefat eyledi. Babas
çok zengin ise de olu tüketti. (IV.

478)

Mustafa Paa (Seyyid) Ocak imam
Halil Efendi'nin olu ve brahim Hf-

z Paa'nm kardei olup 1136'da

(1723/24) dodu. Balarda kahve

gümrükçüsü Küçük Hüseyin Aga'nn

kâtibi oldu. Il64'de (1751) Tekfurda-

g'ndan gelip defterdar mektûbî kale-

mine girip yetierek halife oldu. 1182'

de (1768/69) rikâb defterdar olup

sonra asaleten defterdar mektupçusu

oldu. 16 Ramazan 1192'de (8 Ekim

1778) kk- evvel defterdar, Cemazi-

yele\^el 1195'de (Mays 1781) azlolu-

nup evvâl'de (Eylül-Ekim) defter

emini ve 17 Ramazan 1196'da (26
' ^^^^stos 1782) sadâret kethüdas ol-

du. Halil Hamid Paa'nm çekememe-

sinden o sene Zilka'desinde (Ekim)

azledilerek Erzurum'a sürüldü. Mu-
harrem 1197'de (Aralk 1782) vezir-

likle Erzurum ^/alisi, Receb 1199'da

(Mays-Haziran 1785) Adana ve 1201'

de (1786/87) yine Erzurum, o sene

e\^âlinde (Temmuz-Agustos 1787)

Mara ve Zilkade 1202 'de (Austos

1788) Karasi valisi oldu. Ardndan
Boaz muhafz;, olup Zilhicce 1202'

de (Eylül 1788) rikâb- hümâyûn kay-

makam oldu. 9 Cemaziyelâhir 1203'

de (5 ubat 1789) Babâli'nin yanma-

s ayrlmasna sebep oldu. 500 kuru
maala Tekfurdag'nda ikamet arty-

la emekli olmutur. 18 Cemaziyelev-

vel 1211'de (19 Kasm 1796) orada

vefat etti. Yumuak, iyi huylu, mük-

rimdi. Karavezi:; Mehmed Paa'nm, I.

Abdülhamid'e bayramlamaya gitti-

inde sadârete tavsiye ettii iki zatn

biridir. Dieri Halil Hamid Paa idi.

Bunun torunu stanbul pâyeli Hac
Mehmed Es'ad Bey'dir. (IV. 454)

Mustafa Paa (Seyyid) Selâniklidir.

Orann ileri gelenlerinden olup stan-

bul'a gelince gümrük emini ve ka-

sapba oldu. 3 Rebiyülâhr 1209'da

(28 Ekim 1794) çavuba oldu. Ay
sonunda vezir rütbesiyle Rumeli vali-

si oldu. 19 Cemaziyelâhir 1210'da (31

Aralk 1795) Agrboz muhafz oldu.

Hemen azledilio vezirlii kaldrlarak

Sakz'a gönderildi. 1212 balarnda

(1797 ortalar) orada vefat eyledi.

Kendinden beklenen hizmette baa-

rl olmad. Oullar, Abdurrahman

Feyzî Bey, Abdülkerim Bey(-^) ile

Osman Bey'dir{">). (IV. 455/56)

Mustafa Paa (Seyyid) Karavezir

Mehmed Paa'nm kardeidir. Helva-

haneden çkp L Abdülhamid'in eh-
zadeliinde kahveciba oldu. Tahta

çknca silahor ve kapcba olup

Rebiyülâhr 1191 'de (Mays 1777) mî-

rahür- sân ve sonra kapclar kethü-



dâs oldu. a'bân 1192'de (Eylül

1778) vezirlikle R.akkz valisi ve sonra

nianc olup ah Sultan ile evlendi ve

konana padiah terif buyurdu. Ar-

dndan Aydn, evval 1193'de (Ekim-

Kasm 1779) Bosna, sonra Belgrad,

Konya, 1194'de (1780) ikinci defa Ay-

dn, Muharrem n97'de (Aralk 1782)

Haleb, sonra Ka;:esi valisi, kubbe ve-

ziri ve o sene Sivas valisi oldu. 1198'

de (1784) emekli edildi. Sonra Kars

ve o sene (Temmuz-Austos 1784)

Adana ve evval 1201 'de (Temmuz-
Austos 1787) Mara ve sonra Konya,

Erzurum, Haleb vilâyetlerini devre-

dip senelerce emekli oldu. 1222 'de

(1807) sadâret kaymakam olup azil-

den sonra 11 Cemaziyelâhir 1223'de

(4 Austos 1808) vezirlii kaldrlarak

Filibe'ye gönderildi. Sonra Eyüp 'de

Râmî çiftliinde ikameti ferman oldu.

1228'de (1813) eyhü'l-vüzerâ iken

istanbul'da vefat etti. Eyüp'de zevce-

si ah Sultan Türbesi'ne defnedilmi-

tir. Akl ve kavrav, ie anlayarak sa-

rlmas ve dogrumgu var ise de dün-

yaya meylinden dolay baz bozuk
düüncelilerle görümesi ve bir gün-

de eyhülislâmn deimesine sebe-

biyet vermesi ihtiyarlnda uzaklat-

rlmasna sebep olmutur. ah Sul-

tan'dan kz erite Hai'vâ Hanm Sul-

tan 6 aylk iken 1194'de (1780) vefat

eylemitir. Lâleli Camii'nde medfun-

dur. Onun yanma ahiret kz hanm
18 yanda olarak 23 a'bân 1209'da

(15 Mart 1795) vefat ederek defnedil-

mitir. Abdülkerim Bey'in haremi

olup 1232'de (1317) vefat eden ni-

nem Sabâvet Kadm'm kz kardei Ta-

bib Kadn, Mustafa Paa'nm haremi

olup 1227 'de C1812) vefat edip

Eyüp'e defnediloitir. (IV. 463)

Mustafa Paa (Seyyid) Kapcba
ve mîrimîran olarak Bozcaada muha-
fz oldu. 1243'de (1827/28) Âlâiye

mutasarrf olup 1244'de (1828/29)

vezir rütbesiyle Karaburun, yani Bo-

az muhafz oldu. r245'de (1829/30)

vefat edip Bostan skelesi'ne defne-

dildi. Sâdk, doru idi. (IV. 471)

Mustafa Paa (Seyyid) (Nakibzâ-

de) Moralidir. Anadolu valisi Seyyid

Ali Paa'nm kethüdas olup kapcba-
olmutu. Cemaziyelevvel 12 13 'de

(Ekim-Kasm 1798) vezir ve Karahi-

sar- Sâhib ile Nigbolu muhafz oldu.

O sene Msr canibi seraskeri olarak is-

kenderiye'de bulundu. 1215'de (1800/

01) Mora, 12l6'da (1801/02) Inebaht

ve 1217'de (1802/03) Hanya valisi

olup 1218'de (1803/04) vefat eyle-

mitir. Tedbirli ve güçlüydü. (IV.

458/59)

Mustafa Paa (Sinek) (Küçük) Da-

mad brahim Paa'nm yeeni ve Ali

Paa'nm küçük kardeidir. Kapcba
ve küçük mîrahûr- e\^el ve e\'vâl

ll40'da (Mays 1728) Zeyneb Sul-

tanla nianlannca Rumeli payesi ve-

rildi. Sonra Karahisar- Sâhib sanca
verilmi ve o sene sonunda içel vali-

si olup vezirlik verilmitir. 1143 'de

(1730/31) hali bahtszla döndü, ak-

lna biraz hafiflik geldi, ancak tedavi

ile sa\aup senelerden sonra Trab-

zon ve benzeri yerlere vali oldu. ev-
val 11 59 'da (Ekim-Kasm 1746) tekrar

Trabzon valisi ve Cemaziyelevvel

llöl'de (Mays 1748) ve evvâl'de

(Ekim) Adana valisi oldu. Sonra 1171'

de (1757) stanbul'a çarlarak ei
sultann büyük kardei III. Mustafa

tahta çktndan ödüllendirilip o se-

ne Recebinde (Mart-Nisan 1758) ilâ-

veten tevkiî olup e\'^^âl 1172'de (Ha-

ziran 1759) Haleb vilayeti tevkiîlige
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lâve edilip Mora'ya bakas gitti. 1173'

de (1759/60) Haleb'den azille 6000

kuru maa ihsan buyuruldu. Muhar-

rem 1174'de (Agustos-Eylül 1760)

Anadolu valisi, 1175'de (1761/ 62)

Bursa ve Selanik valisi, Muharrem

1176'da (Austos 1762) kapdan- der-

ya oldu. Ramazan 1176'da (Mart-Ni-

san 1763) kinci defa nianc olup 8

a'bân n77'de (11 ubat 1764) vefat

eyledi. ehzâdebarnda amcasnn
yanma defnolundu. Akl ve tedbir sa-

hibiydi. Balarda geliri az görevlerde

adamlarnn vilâyetlerde tasallutun-

dan rahatszd. Sonralar hali iyi ol-

mutur. Kardei smail Bey 1175'de

(1761/62), oglu Yusuf Bey de 1179'

da (1765/66) vefat etmilerdir. Üskü-

dar'a defnedildiler. Torunu Emin
Mehmed Bey'dir(-^). (IV. 439)

Mustafa Paa (Somuncu) Yeniçeri-

dir. Kul kethüdas olup 1099'da (I688)

azledilerek Konya ve sonra Trabzon

beylerbeyi olmutur. 1102^de (1690/

91) vefat etti. (IV. 406)

Mustafa Paa (Suhte) Nigdelidir.

lerleyerek Hotin seferinde yeniçeri

aas oldu. Dönüte 1030'da (1621)

kapdan- derya olup 1032'de (l623)

Rumeli valisi ve 1036'da (1626/27)

vezir olmutur. 1038'de (1628/29)

badefterdar olup 104l'de (1631/32)

azledildi. 1043'de (1633/34) katledil-

di. Asabiydi. (IV. 388)

Mustafa Paa (ahinolu) Osman
Paa'nm oludur. Kapcba ve Re-

ceb 1198 'de (Mays-Haziran 1784)

mîrimîranlkla Fa muhafz olup ay-

rldktan sonra 1209'da (1794/95)

tekrar tayin edildi. 1210'da (1795/96)

ayrld ve sonra vefat etti. (IV. 455)

Mustafa Paa (atr) Paa âurlm-
dan gelme olup beylerden oldu.

1106'da (1694/95) Nablus paas dahi

oldu. Bu görevde vefat etti. (IV. 409)

Mustafa Paa (ehsüvarzâde) Meh-

med Paa'nm oludur. Kengr'ya
bal Kalecik'de dodu. Kapcba
ve mîrahûr-:. e^^el vekili oldu. 1151'

de (1738/39) kapclar kethüdas ve

asker sürücüsü olup sonra mîrahûr-

evvel ve 14 Zilhicce 1159'da (28 Ara-

lk 1746) ve;:irlikle kapdan- derya ol-

du. Zilka'de ll63'de (Ekim 1750)

Hanya valisi, e\^âl ll64'de (Eylül

1751) Musul ve evval ll65'de (Agus-

tos-Eylül 1752) Konya, Cemaziyelev-

vel ll66'da (Mart 1753) Arboz mu-

hafz, Muharrem ll68'de (Ekim-Ka-

sm 1754) Adana ve Mara valisi, son-

ra çel ve Konya, sonra Belgrad ve

evval 1175'de (Mays 1762) Arboz
valisi olup azilden sonra 1176'da

(1762/63) vefat etti. Akll ve tedbidiy-

di. Oglu Osman Bey'dir(-^). Kethüda-

s Hac brahim Aa'dr("^). (IV. 438)

Mustafa Paa (eneklizâde) Filibe-

lidir. Â'yândan olup 1207 sonlarnda

(1793 ortalar) mîrimîranlkla Belgrad

muhafz oldu. Cemaziyele\n^el 1208'

de (Aralk 1793) vezirlikle ilâveten

Trhala valisi olup Zilhicce 1211'de

(Haziran 1797) ek olarak Rumeli vali-

si oldu. Safer 1213'de (Temmuz-
Austos 1798) sade Belgrad muhafz-

l braklarak dierlerinden azledil-

di ve Çanakkale Boaz muhafz ol-

du. 12l6'd£ (1801/02) askeri Fethü-

iislâm'da l:)Uundugundan Belgrad

yamaklar kendisini hapsedip ve

kapdan alaybeyi ve divan kâtibini e-
hid eylediler. stanbul'dan amk Râ-

gb Efendi de muhzr vekili gönderi-

lip o senenin Zilhiccesinde (Nisan

1802) smail muhafz tayin edildi.

Orada Belg 'ad aas Halil Aa ile ka-



d Sa'dullah Bey birleip paay e-
hid ederek maln paylatlar. Sonra

bunlar iddetle cezalandrldlar. O-
lu Dem Paa'dr. (IV. 458)

Mustafa Paa (Tavukçu) Ende-

run'da yetierel: Sultan brahim za-

mannda musâhib-i padiah olarak

beylerbeyi ve sonra vezir oldu. 1058'

de (1648) Erzurum valisi ve sonra

kubbe veziri oldu. Zilka'de 1062'de

(Ekim 1652) Sivas valisi, 1063'de

(1653) Silifke mutasarrf, 1065'de

(1655) tekrar Sivas valisi ve 1069'da

(1658/59) Girit serdân oldu. 1071'de

(l660) azlolunup yl ortasnda (l66l

balar) katledildi. Ilmlyd. (IV. 396)

Mustafa Paa (Tayyârzâde) Tayyar

Mehmed Paa mn ikinci oludur.

Mîriivâ ve 1065'de (1655) Urfa bey-

lerbeyi oldu. 1068'de (1657/58) Aba-

za Hasan'a kardei Ahmed Paa ile

gidip 1069'da (:658/59) onlarla bera-

ber yok oldu. OV. 395/96)

Mtistafa Paa ( TelU) (TeUak) Kap-

cba ve yükse^erek beylerbeyi oldu.

1055'de (1645) Diyarbekir valisi olup

1056'da (1646) azledildi. Sonra 1063'

de (1653) vezirlikle Bosna valisi olup

1065'de (1655) kapdan- derya oldu.

Birkaç gün içinde azledilip ardndan

vefat etmitir. Birden ilerlemesi dira-

yet derecesini gösterir. (IV. 394)

Mustafa Paa (Toydanolu) Kap-

cba ve mîrimîran olmutur. 1203'de

(1788/89) kodrah Mahmud Paa
üzerine memur olmutur. Bu yllarda

(17901ar) vefat etmitir. (ÎV. 452)

Mustafa Paa (Tüccarzâde) Bos-

na'da tacir Hac Sinan'n oludur. En-

derun'da yetierek 1044'de (1634/35)

silahdar- ehriyârî oldu. 1045 'de

(1635/36) vezi:;likle musâhib-i padi-

ah oldu. 1047'de (1637/38) ilâveten

am valisi ve 1048'de (1638/39) ek

olarak kapdan- derya oldu. 1049'da

(1640) saltanat deiiminde Budin,

hemen ardndan Rumeli valisi ve

sonra Temevar muhafz oldu, 1051'

de (1641/42) katledildi. IV. Murad za-

mannda pek sözü geçer olup haylice

tibar bulmutur. Zekâ ve feraset sa-

hibiydi. Tophane'de ve Aynalkavak'

ta çemeleri vardr. Kethüdas Hac
Bayram Aa dahi haylice itibar bulup

paasnn bahtszlndan sonra bu

da vefat etti. (IV. 390)

Mustafa Paa (Uzun) Enderun'da

hünkâr baagas olup 1245'de

(1829/30) kilâr- âmire kethüdas ol-

mutur. Sonra emekli edildi ve daha

sonra vefat etti. (IV. 473)

Mustafa Paa (Yazczâde) Yazc
brahim Paa'nm oludur. Kapcba
ve sonra cebeciba olup 1182'de

(1768/69) azledildi. O senenin e^^^â-

linde (ubat 1769) mîrahûr- ev^^el ve

Rebiyülâhr 1183'de (Austos 1769)

sadâret kethüdas oldu. 23 Receb

1183'de (22 Kasm 1769) vezir rütbe-

siyle Aydn valisi ve Bender seraske-

ri, a'bân'da (Aralk) Kili muhahz,

ev\^âlinde (ubat 1770) Agrboz,

1188'de (1774) çel, 1189'da (1775)

Konya, 1190'da (1776) Karahisar- Sâ-

hib, Cemaziyelevvel 1191'de (Hazi-

ran 1777) Hanya, 1193'de (1779) Res-

mo, Zilka'de 1194'de (Kasm 1780)

Erzurum, 1195'de (1781) Kars, II96'

da (1782) Konya, ev^^^âl 1196'da (Ey-

lül 1782) Rakka, 1197'de (1783) Musul,

Ramazan 1198'de (Temmuz-Agustos

1784) Özi, 1199'da (1785) Kandiye,

1200'de (1786) Bolu ve Arboz ve o

sene Selanik valisi olup Zilhicce

1201'de (Eylül-Ekim 1787) vefat eyle-
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mistir. Dükünlük yüzü görmemi,
açk bahtl, yüce himmetl ve iyi ida-

reci bir vezirdi. (P/. 450/51)

Mustafa Paa (Yeen) Damad bra-

him Paa'nn kardeinin oludur.

Gençliinde amcas sayesinde da-

mad olacak idiyse de 1143 'de (1730)

bu nimetten mahrum olup hâcegânl-

g uhdesinde kalarak bir müddet kö-

esine çekilmitir. Sonra baz görev-

lerde bulunup 1151'de (1738/39) bü-

yük ruznâmeci oldu. Azilden sonra

1157'de (1744) bu hizmette tekrar ey-

ledi. 16 a'bân 1158'de (13 Eylül 1745)

sadrazam kethüdas olup 7 Cemaziye-

lâhir 1159'da (27 Haziran 1746) vezir

rütbesiyle Trablusam valisi, Receb'de

(Haziran-Temmuz) Cidde, a'bân'da

(Temmuz-Austos) Konya, Cemaziye-

lâhir ll62'de (Mays-Haziran 1749)

Vidin, ev\^ârde (Eylül-Ekim) Hotin,

Rebiyülâhr ll64' de (ubat 1751) Se-

lanik, ev\^âl 1166' da (Austos 1753)

Konya ve 1168'de (1754/55) çel vali-

si olup 1171'de (1757/58) emekli ol-

mu ve sonra vefat eylemitir. Mülk
idaresine vâkf, akll, olgun ve mari-

fet sahibiydi. (IV. 435)

Mustafa Paa (Zor) Bolu mutasarr-

f olup 1104'de (1692/93) katledildi.

Zulmü çoktu. (IV. 407)

Mustafa Paa (Zurnapa) Üsküp'de

martolosba olup llOO'de (1688/89)

Üsküp ve Yenipazar beyi oldu. 1101'

de (1689/90) Rumeli beylerbeyi olup

1102'de (1690/91) Ni muhafz oldu.

Orada az müddette vefat eyledi. (IV.

407)

Mustafa Paa (Zurnazen) Arna\at-

dur. Kasm Aann damaddr. Kap-
Ciba olup 1059'da (1649) vezirlikle

Rumeli valisi ve lOöO'da (l650) def-

terdar- kk- evvel oldu. Ramazan'

da (Eylül) azille evval 1060'da (Ekim

1650) Karaman valisi oldu. a'bân
1062'de (Austos 1652) ikinci defa

defterdar oldu. Cemaziyelevvel 1063'

de (Nisan 1653) Temevar valisi oldu.

1064'de (1654) azledilerek Bozcaada'

ya memur oldu. Receb 1065'de (Ma-

ys 1655) kapdan- derya oldu. Cema-
ziyelevvel 1066'da (Mart I656) sadra-

zam kaymakam oldu. Bu srada sad-

razam olduysa da dördüncü saatte

azledilip kapdanlkda brakld. O se-

nenin Cemaziyelâhirinde (Nisan

1656) Erzurum valisi olup Rebiyülâ-

hr 1067'de (Dcak-ubat 1657) vefat

etti. leri idareye vâkf ise de mahla-

sna hali uygundu. Bu dört saatlik sa-

dâretinde Karagöz Mehmed Paa'yt

defterdar etti. (IV. 394/95)

Mustafa Paazade bak. Mehmed
Bey; Osman Bey

Mustafa Paazade Selânikli Çatak

Mustafa Paazade kazasker Said

Bey'den baka Selânikli Sey>âd Mus-

tafa Paa torunlar da ulemâdandrlar.

Bunlardan baka sekbanba Çelebi

Mustafa Paazadeler vardr ki mülki-

ye muhasebecisi Kadrî Bey bu aile-

dendir. Giricî Mustafa Paazadeler-

den Mehmed evket bey vardr k,

devlet hizmetinde bulunup azledildi.

(IV. 707)

Mustafa Sabin Paa (Kara) I. Sü-

leyman'n (Kanunî) kölesidir. Sonra

saraydan çkp 951 'de (1544) Erzu-

rum, 95
5
'de (1548) Diyarbekir bey-

lerbeyi oldu. Sonra ehzade Bâye-

zid'e lala olup oradan Gazze beyi ve

970^de (1562/53) Msr valisi oldu. 973'

de (1565/66) azledildi ve çok geçme-

den vefat etti. ir\^an' fetheylemi ve

Kars Kalesi 'ni yapm an ve eref sa-

hibiydi. Oullar Rdvan Paa ve Beh-

râm Paa'dr. (IV. 374/75)



Mustafa Yegân (Paa Çelebi) Mol-

la Yegân denilen Mehmed b. Arma-

gan'n(-^) tomnlarmdandr. Dârülha-

dis müderrisi olup 939'da (1532/33)

vefat etti. Fâzl, halim, münî idi, Sey-

yid erifin 5Mcina haiye yazd.

(V. 372; IV. 102:

Mutahhar Efendi irvanldr, Sipahi

iken ilmiyeye geçip Hoca Sa'deddin-

zadelere tezkireci olup meihatlerin-

de müstear ve mahrem-i esrarlar ola-

rak Mekke, Ms-, Edirne mollas ol-

mutur. Nihayet Galata mollas iken

1034'de (1624/25) vefat etti. Nüfuz ve

haysiyet sahibiydi. Damad mevâlî-

den Ahmed Efendi'nin olu Mutah-

harzâde Mutahhar Efendi de müder-

ris ve Kandiye kads olarak Muhar-

rem 1098'de (Kasm-Aralk I686) ve-

fat etti. yi bir za: idi. (IV. 498)

Mutahhar Efendi (Seyyid) (Fas

Meliki2âde) Fas meliklerinden iken

Osmanl Devleti'ne isyan ettii için

yakalanp stanbul'a getirilen ve Ye-

dikule'de ölen erif Mutahhar'm toru-

nu erif Muhammed'in torunudur.

Bu sebepden Kulevî Emirzâde dahi

denmitir. 1082'de (1671/72) doup
müderris oldu. Rebiyülâhr 1122'de

(Haziran 1710) vefat ederek Silivrika-

p'ya defnedildi. (IV. 498)

Mutavvelci bak. Mehmed Efendi

Mutr Mehmed 3ey (Râif smail Pa-

azade) Arif Hikmet Bey'in oludur.

Receb 1258'de (Austos 1842) Yeni-

ehr-i Fenâr mollas ve 15 Zilka'de

1263'de (25 Ekim 1847) babasnn
eyhülislâmlnda Mekke payesi ol-

du. 1269'da (1852/53) vefat etti. Nuh-

kuyusu'nda ailesi mezarlmda med-

fundur. Lâübâlî-merep, safdi. Olu s-

met brahim Bey'dir(-^). (IV. 498/99)

Mutrî Mehmed Efendi stanbullu-

dur. Müderris, Bursa, Tire mollas ol-

du. 1055'de (1645) vefat etti. Alim ve

airdir. (IV. I6I)

Muytabzâde hak. Ahmed Paa;

Muhlis Ahmed Efendi

Mzaffer Paa Saraydan yetierek

Lala Mustafa Paa evkiyle beylerbeyi

oldu. 975'de (1567/68) Badad bey-

lerbeyi ve sonra ehrizor beylerbeyi

oldu. 977'de (1569/70) ilk defa olarak

Kbrs beylerbeyi olup senelerce ora-

da kald. Sonra lOOO'de (1591/92) Lo-

ri beylerbeyi olup orada vefat etmi-

tir. Akll ve tedbirliydi. (IV. 499)

Muzaffereddin LârendeUdir. Hâ-

mid-i Kayseri halifelerinden kâmil bir

eyhdi. II. Mehmed (Fâtih) devri

(1451-1481) balarnda vefat eyledi.

(IV. 499)

Muzaffereddin Ali Efendi irazl-

dr. Sadreddin ir\^anî ve Celâleddin

Devvâni'den okudu. iraz'da ulemâ-

nn seçkinlerinin ders verdii medre-

senin müderrisi oldu. Celâleddin'in

hastalnda vekâletini icra eyledi.

Vefatnda ran'da karklk çknca
Osmanl ülkesine gelip Müeyyedzâ-

de Abdurrahman Efendi'nn tavsiye-

siyle müderris ve Sahn müderrisi ol-

du. htiyar oldukta emekli edilip Bur-

sa'da yerieti. 922'de (1516) vefat ey-

ledi. Fâzl, hendese ve heyet ve man-

tkta mahir, air ve âfiî idi. Oklidis'e

haiyeler yazd. (IV. 499)

Muzaffereddin Efendi Krmldr.
Ankaral Ahmed Efendi'den tarikati

tekmil edip eyhlerden oldu. 971 'de

(1563/64) vefat eylemitir. Kefi ve

cihad- nefsi geniti. (IV. 499)

Muzafferolu Beylerden olup Msr
fethinde Safed sanca beyi oldu.
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Sonra beylerbeyi dahi olup L Süley-

man (Kanunî) devri (1520-1566) ba-
larnda vefat etmitir. (IV. 499)

Muzafferzâde bak. Mustafa Efendi

Mübarek (Seyyid) Basra'da nüfuz

sahiplerinden olup 1006'da (1597/

98) hayli güçlendiyse de bamdaki
topluluk dalp kendisi de vefat et-

mitir. (IV. 95)

Mübarek Giray Canbek Girayn o-
ludur. ''Akça Sultan'' denirdi. Nured-

din ve kalgay oldu. 1039'da (1629/

30) vefat etti. (IV 95)

Mübarek Giray II. slâm Giray'a (hd

1584-1588) kalgay olmu ve Gazi Gi-

ray'm hanhgmda (1588-1608) karar

edip vefat etmitir. (IV. 95)

Mübarek Giray Selâmet Giray evla-

dmdandî. (IV. 95)

1212 Mücevvir hak. Süleyman Paa

Mücib Bey Hazine-i hassa bakâtibi

Ömer Vahdî Efendi'nin torunu olup

hazine-i hassada 33 sene hizmetle

anbar müdürü olup Rebiyülâhir

1307'de (Aralk 1889) vefat etti. Bey-

lerbeyi'ne defnedilmitir. (IV. 97)

Mücib Mehmed Bey (YusufAazâ-
de) Dedesi valide kethüdâsdr. Erzu-

rum defterdar oldu. Sonra vüzerâ ka-

p kethüdas olup Cemaziyelevvel

1274'de (Aralk 1857-Ocak 1858) ve-

fat ederek Anadoluhisar'na defnedil-

mitir. (IV. 97)

Müctebâ Mehmed Efendi (Müftî-

zâde) Silistrelidir. Rebi^öilâhir 1286'

da (Temmuz 1869) müderris iken ve-

fat etti. Rumelihisar'nda ehidlik'de

medfundur. (IV. 95)

Müdâmî Çelebi (Kara Memi) Sipa-

hi hizmetinde beytülmal emini ol-

mutur. III. Murad devri (1574-1595)

ortalarnda vefat eyledi. airdir. (IV.

353)

Müderris bak. Osman Paa

Müderriszâde bak. Abdülhay Efen-

di; Abdülkadir eyhî Efendi; Abdur-

rahman Efendi; Abdülvehhab Efendi;

Alâeddin Ali Efendi; Arif Mehmed
Efendi; Hasan Efendi (Hafz); Hayr

Ahmed Efendi: Hüseyin Paa; Meh-

med Efendi; Sa'dullah Efendi; Taki-

yeddin Mehmed Paa; Vesim Ahmed
Efendi

Müderriszâde Mektûbî Mehmed Sa-

lim Efendi oullarna denir ki, olu
ricaldendi. Bir de Hac Bayram Velî

torunlarndan Sa'dullah Efendi oul-

larna denir. (E/. 706)

Müeyyedzâde Amasyal Ali Efendi

oullardr. L Bâyezid devrinden

(1481-1512) balam ve oullarndan

eyhülislâm ve kazasker olan olmu-

tur. Bir asr kadar sürmü, sonra H-
smzâdeler domutur. (IV. 708)

Müezzin bak. Hasan Paa

Müezzinzâde bak. Abdülkadir Efen-

di; Ali Paa; Fikrî Mehmed Efendi; Ha-

fz Ahmed Pa^.; Kani Ahmed Efendi;

Mehmed Efendi; a'bân Efendi

Müferrih Zat bak. Hasan Efendi

Müfetti bak. .Ahmed Efendi; Ahmed
Paa; smail Paa (Damad- ehriyâ-

rî); Mehmed Efendi; Osman Efendi;

Süleyman Efendi

Müfettizâde bak. Abdülkerim Efendi

Müfîd Abdülkerim Efendi Bursal-

dr. Nakibendî demlerinden olup

1238'de (1822;'23) vefat etti= airdir.

(IV. 505)

Müfîd ismail Bey (Kâmilîzâde)

Mustafa Nazif Efendi'nin oludur. Bâ-

bâlî'den yetiip baz vüzerâya kap



kethüdas oldu. Cema2iyele\^^el 1252'

de (Agustos-Eylül 1336) babas yeri-

ne Msr kap kethüdas olup Rebiyü-

lâhr 1258'de (Mays-Haziran 1842)

azledilerek Meclis-i Muhasebe'ye ve

Receb 1260'da (Temmuz-Agustos

1844) Dâr- ûraya aza oldu. 1278

(1861/62) ylma doru vefat eylemi-

tir. Edip, sakin bir zat idi. (IV. 505)

Müfid smail Efendi Davutpaa'da

Attar Ali'nin olu olup 1132'de (1720)

dodu. Kudsî Efendi, Akkermanî

Mehmed Efendi ve Konevî smail

Efendi'den okuyup Erikap Râsm
Efendi'den hatt örendi. 1172'de

(1758/59) müderris -e 120rde (1786/

87) molla ve 1211'd8 (1796/97) Edir-

ne mollas olup sonra Mekke payesi

oldu. 5 ev\^âl 1217'de (29 Ocak

1803) vefat etti. Da\njtpaa'da med-

fundur. Âlim, fâzl, sair, münî, sâlih,

dindar ve Nakibendî idi. Örencileri

çoktur. Eserleri: mm- Nevevî Ha-

dîs-i Erbaînlne, Delâil-i Hayrat 'z^

emâil-i erife, Ahlâk-t Adudiyeye,

Kaside-i Nûniye vs Bürde-i erife

üzeri birer eyh, Tefsife, Sure-i Nebe
üzerine haiye ve erh, Fenârî ve îsti-

âre-i îsam ile Âdâb erhi üzerine

ta'likat, bn Melek'in Menâr erhfni

ve Kenzü'l-Umman ihtisar, Kudûrî

ile Fîkh-î Keydânî ve Câmî Levâ-

yih'mi Türkçeye te:;cüme eylemitir.

Olu Nureddin Efendi'dir. (IV. 505)

Müftî hak. Abdülkerim Efendi

Müftîzâde bak. Abdullah Efendi; Ab-

dürrahim Efendi; Ahmed Efendi; Ah-

med Paa; Atâullah Mehmed Efendi;

Burhan Mehmed Efendi; Emin Meh-

med Efendi; Emin Mehmed Efendi

(Se^^id) (Ayakl Kütüphane); Emin

Mehmed Paa; Enis Mehmed Efendi;

Fehim Mehmed Emin Paa; brahim

Efendi; Mahir Mehmed Efendi; Meh-

med Efendi; Mehmed Efendi (Sey-

yid); Mustafa Efendi; Mustafa Efendi

(Hafz) (Seyyid); Müctebâ Mehmed
Efendi; Münib Mustafa Efendi; Necib

Mustafa Efendi; Ömer Efendi (Sey-

yid); Rzâ Mustafa Efendi; Sâdk Meh-

med Efendi; Salim Mehmed Efendi;

Selim brahim Efendi; âkir Mehmed
Bey; Vehbî Efendi; Zekî Osman Efen-

di; Zekî Mustafa Efendi

Müftîzâde eyhülislâm Ahmed Efen-

di ile kazaskerlerden Ahmed Efendi,

müftü olu olduklarndan aileleri bu

isimle mehur oldu. Zamanmzda da

sudûrdan Tekfurdag müftîsizâde

Emin Efendi ve oullar vardr. (IV.

707)

Müftü Baba bak. Rûmî Mustafa

Efendi

Müftü Paa bak. Abdurrahman Paa

Mühendis hak. Emin Mehmed Paa

Mührezenbazâde bak. Ahmed
Bey

Mühtedi bak, Mehmed Paa

Mühürdar bak. Halil Paa; Hasan

Aa; brahim Münib Efendi; smail

Aa; Mehmed Aa; Mustafa Aa;
Mustafa Aa
Mühürdar Çelebi bak. Nikbetî Meh-

med Efendi

Mühürdarzâde bak. Gâlib Hasan

Bey; Hüseyin Hüsnî Efendi; smail

Hakk Efendi; Nurî Mehmed Efendi;

Süleyman Aa
Mükâif bak. Mehmed Efendi

Mükehha bak. smail Efendi

Mükellejfeâde bak. Mustafa Bey

Mükenna bak. Ahmed Efendi

Mülakkab bak. Mustafa Efendi; Sâlih

Efendi; Yahya Efendi
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Mü'mnzâde bak. Mehmed Efendi

Mümtaz Ahmed Bey Galata gümrü-

ü kâtibi Mehmed âkir Efendi'nin

oludur. Hariciye mektûbî kalemin-

den Samakol mal müdürlüüne ve

sonra izmir evkaf muhasebeciliine,

iki defa Dersaadet postahane müdür-

lüüne, Edirne telgraf müdürlüüne,

Krehir, sparta ve Mentee mutasar-

rflklanna nail olduktan sonra emek-

li olmu ve 70 yamda 12 e\^^âl

1312'de (8 Nisan 1895) vefat ederek

Karacaahmet'e defnedilmitir. Münî
ve belidi. (IV. 511)

Mümtaz Ebûbekîr Efendi 1268'de

(1852) vefat eden balmumcu esnafm-

dan Einli Hac Mustafa Aga'nm o-
ludur. Divan kalemine girerek mü-
himmenüvis olup Firar Ahmed Pa-

a'ya divan kâtibi ve e\^^âl 1247'de

1214 (Mart 1832) kâgd- enderün emini

oldu. Sonra âmedî kalemine girmi,

bir aralk Sakz'a sürülmütür. Dön-

dükten sonra Muharrem 1256'da

(Mart 1840) beylikçi vekili, o sene

Cemaziyelâhirinde (Austos 1840)

âmedî-i divan ve 1263'de (1847) se-

rasker müstear olup Cemaziyelâhir

1264'de (Mays 1848) azledildi. a'
bân 1266'da (Haziran-Temmuz 1850)

Meclis-i Vâlâ azas, Receb 1273'de

(Mart 1857) bâlâ ve 1274'de (1857/

58) Meclis-i Muhasebe reisi olup Re-

biyülev\.^el 1275'de (Ekim 1858)

emekli oldu. O sene Ramazannda
(Nisan 1859) maliye müstear olup

Rebi^âilâhir 1278'de (Ekim 1861) ev-

kaf nâzn ve Cemaziyele\^erde (Ka-

sm) maliye nâzn ve Zilhicce 1278'de

(Haziran 1862) sadâret müstear ol-

du. Zilka'de 1284'de (Mart 1868) de-

âvî nâzn ve 1286'da (1869/70) Msr
kap kethüdas olmutur. 18 Zilka'de

1287'de (9 ubat 1871) vefat etti. Ye-

nikap Mevlevîhanesi'nde medfun-

dur. Hzl yazmas ve güzel yazsyla

mehur, tedbirli, vakur, gayretli, him-

metli, salam,^ yakkl bir zat idi.

Oullar defter- hakanî nâzn Ali R-
zâ Paa ve Beyni t valisi Mustafa Reid
Beyefendi^dir. (ÎV. 511)

Müneccel hak. Nizâm Ahmed Efendi

Müneccim bak. Hüseyin Paa (Tel-

li); Mehmed Efendi

MünecciDiba bak. Ahmed Efendi

Müneccimbazâde bak. Sâdk
Mehmed Efendi

Müneccünek bak. ekibî Mehmed
Çelebi

Münemrrit bak. Osman Paa

Münib Almed Efendi (Kâlâyîzâ-

de) Kâlây Refî' Mehmed Emin Efen-

di'nin(-^) oludur. 25 Zilhicce

1292'de (22 Ocak 1876) yal iken ve-

fat etti. Yenmda medfundur. airdir.

(IV. 518; il 413)

Münib Efendi (Uzun Hâfzzâde)
Hâcegândan olup 1240'da (1824/25)

Rodos mukataacs olmutur. (IV.

518)

Münib Efendzâde bak. Sâdk Efendi

Münib brahim Efendi Ricalden

Mehmed Re^c^i Efendi'nin oludur.

Sadâret mektûbî hulefâsmdan, hâce-

gândan ve tezkire-i sân oldu. 1 ev-
val 1221'de (12 Aralk 1806) ya 30'a

ulam o.dugu halde vefat eyledi.

airdir. (I. 147)

Münib Mehmed Efendi Kalemden
yetiip 1223'de (1808) lamclar kâti-

bi ve hâcegândan oldu. Sonra vefat

etmitir. (IV 517)

Münib Mehmed Efendi Ayntabl-

dr. 1189'ca (1775) müderris .ve Atâ-



ullah Efendi'ye muallim oldu. Sonra

saray hocas olup 1209'da (1794/95)

Kudüs payesi oldu. Sonra bilâd-

hamse mollas, 12l4'de (1799/1800)

Mekke payesi, Cemaziyelevvel 1219'

da (Austos 1804) stanbul payesi,

Muharrem 1222'de (Mart 1807) Mec-

lis-i Mükâleme memuru ve o sene

Recebinde (Eylül 1807) Anadolu pa-

yesi oldu. 29 Cemaz'yelevvel 1223 'de

(23 Temmuz 1808) Atâullah Efendi

ile birlikte stanbul'dan sürülmü,

Ankara'ya gönderilip sonra Aydm
Güzelhisarrna getirilmitir. 20 evval

1238'de (30 Haziran 1823) orada ve-

fat etti. Her fende mahir olup edebi-

yatta akranma üstündü. Oç dilde air

ve müni olup Siyer-4 Kebiri tercüme

eylemi ve Arapça haiyeleri ve Dev-

batü'l-Meâyib'e zeyli dahi görül-

mütür. Olu Sâdk Efendi, torunu

Said Mehmed Efendi'dir. (IV. 517)

Münib Mehmed Efendi (Hac)
Kethüda kitabeti kaleminden yetiip

1242'de (1826/27) kâgd- enderun

emini olup sonra tara memuriyetle-

rinde ve hususan defterdarlklarda

uzun yllar bulunaraK ûlâ snf- ev\^e-

li ricalinden olmuta. 15 Rebiyülev-

vel 1278'de (20 Eylül 1861) vefat etü.

Takasap'da San Müsâ Dede Dergâ-

h'na defnedildi. (IV, 518)

Münib Mehmed Faa Muhassi ve

mîrimîran olup 126 ./de (1845) Sivas

muhassl ve ardndan Bozok ve Re-

biyülewel 1263'de (ubat-Mart 1847)

Trhala, 1265'de (1849) ikinci defa Si-

vas ve sonra 1272'ce (1855/56) Ma-

ra, 1276'da (1859/60) Musul ve son-

ra Mara mutasarriilklarmda bulu-

nup azledilmi ve 1284'de (1867/68)

vefat eylemitir- Eyüp 'de medfundur.

(IV. 518)

Münib Mustafa Efendi (Müftîzâ-

de) Tekfurdaldr. Müderris, molla

olup 1272'de (1855/56) Filibe molla-

s, 1274'de (1857/58) Medine mollas

oldu. O sene içinde hac yolunda ve-

fat eylemitir. (IV. 476)

Münib Mustafa Efendi (Zerdezâ-

de) Balkesirlidir. Filibeli Halil Efen-

dimden ders görüp onun ders vekâle-

tinde senelerce muavini oldu. Bu se-

bepden müderrislikten mahreç ve bi-

lâd- hamse payesi, Zilka'de 1296'da

(Ekim-Kasm 1879) Mekke payesi,

sonra Mekke mollas olup sonra

Trablusgarb naibi, döndükten sonra

stanbul kads muavini ve 1309 ba-
larnda (1891, ortalar) stanbul payesi

oldu. 10 Cemaziyelev\^el 1309'da (12

Aralk 1891) vefat etü. Ya 70 akn
bir fâzld. (IV. 487)

Münibâ brahim Efendi Osman
Naim Efendi'nin oludur. Kalemden

yetierek 1228'de (1813) küçük kale

tezkireciliiyle hâcegândan oldu.

Sonra baka görevlerde bulunup 5

Safer 1238'de (22 Ekim 1822) vefat et-

mitir. Miskinler'de medfundur. Olu
kâtip Osman Rahmî Bey 1248'de

(1832/33) ve torunu Münibâ brahim
Efendi yakn vakitlerde vefat edip ya-

nma defnolundular. (IV. 517/18)

Münif Ahmed Efendi Kalemden
yetierek tezkire-i sânî ve 1242'de

(1826/27) tezkire-i evvel olup 1246'

da (1830/31) ayrlm ve sonra vefat

eylemitir. (IV. 520)

Münif Efendi (Keçecizâde) air

Vehbî Hüseyin Efendi 'nin(-»') olu ve

müderris olup Msrda Münif kads
iken 1153'de (1740/41) vefat etti. a-
irdir. (IV. 519; IV. 618)

Münif Efendi (Seyyid Sa'dî Efen-

dizâde) Müderris ve Rebiyülâhr
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1216

1275'cie (Kasm 1858) Yeniehr-i Fe-

nâr mollas oldu. Sonra vefat etmitir.

(IV. 520)

Münif Mehmed Efendi IIL Selimin

kahvecibas olup sonra hâcegân-

dan oldu. Sonra dârüssaâde aas ya-

zcs olup 1222'de (1807) ayrlmtr.

5 Rebiyülev-^^el 1227'de (19 Mart

1812) vefat eyledi. Olu zzet Meh-

med Efendi(-^) ve dieri Hâmid Hü-

seyin Efendi'dir(-+). Hepsi Ayrlkçe-

mesi'nde medfundurlar. Dier oul-

lar Said Efendi ve brahim Efendi'dir.

Damad rüûs kesedar âkir Efendi

olup olu Mehmed Nebil Paa'dr.

Torunlarndan kâtip Hac Hüsnî Bey

1300'de (1883) ve bunun olu Ah-

med Aziz Bey 1302'de (1885) vefat

etti. Torunlarndan biri de Hüsnî

Efendi'dir. Hazinede yazc iken çra
olan Mustafa Aa da 1223'de (1808)

vefat eyleyerek oraya defnedilmitir.

(IV. 519/20)

Münif Mustafa Efendi Antakyaldr.

Râid Efendi'nin sefaretinde ran'a

birlikte gitmiti. Zilhicce 1150'de

(Mart-Nisan 1738) Leh kralna özel

nâme ile gönderilip hâcelik verildi.

evval 1152'de (Ocak 1740) ruznâme-i

sân olup 1153'de (1740/41) maliye

tezkirecisi ve Rebiyülâhir 1154'de

(Haziran-Temmuz 1741) ran elçisi ol-

du. evval 1155'de (Aralk 1742) ikin-

ci defa maliye tezkirecisi olup 1156'da

(1743) vefat eyledi. Selimiye'ye defne-

dildi. Kâtip ve airdi. (IV. 519)

Münif Mustafa Efendi (Bülbücü)

Terifat kaleminden yükselerek 1210'

da (1795/96) terifat kesedar ve

1223'de (1808) terifatç olup 1224'de

(1809) azledilmitir. Sonra esham

ruznâmçecisi, sonra tekrar terifatç

ve 1237'de (1821/22) tekrar esham

mukataacs olup 2 Cemaziyelevvel

1238'de (15 Ocak 1823) vefat etti.

(IV. 520)

Münifî Mehmed Efendi stanbullu-

dur. Müderris olup 1078'de (1667/68)

vefat etti. airdir. (IV. 177/78)

Münir Ahni(^d Bahâeddin Efendi

stanbulludur, Galata Saray'nda ho-

cayd. 1183'de (1769/70) vefat etti.

airdir. (IV. 518)

Münir Ahmed Paa Yeniçeri zabiti

Hac Ahmed Aga'nm oludur. 1244'

de (1828/29) doup 1249'da (1833/

34) maliye kalemine girmitir. 1271'

de (1854/55) cizye bakâtibi, 1284'de

(1867/68) Meclis-i Rüsumat azas,

1285'de (1868/69) emtia-i dahiliye

gümrüü nâzn, 1288'de (1871/72)

zmir rüsumat nâzn ve o sene Cemi-

yet-i Rüsûmiye reisi olup yükselerek

1290'da (1873) ûlâ evveli olmutur.

1293'de (18:^6) Orman ve Maadin

Meclisi reisi /e ardndan a'âr nâzn

ve 1295'de (1878) ek olarak orman

ve maadin müdürü olmutur. Az

müddette orman ve maadinden ayrl-

m, o arakk anam ilâvesiyle a'âr

emâneti uhdesinde kalmtr. 27 a'

bân 1298'de (25 Temmuz 1881) mali-

ye nâzn oluo 3 Zilhicce 1299'da (l6

Ekim 1882) ^"ezir rütbesi ihsan buyu-

rulmutur. 19 Muharrem 1300' de (30

Kasm 1882) azledilip 24 Muhar-

rem*de (5 Aralk) tekrar tayin edilmi-

tir. 15 Zilka'de 1302'de (26 Austos

1885) ayrld, Tam bir ay sonra dahi-

liye nâzn oldu. 29 Muharrem 1309'

da (4 Eylül 1891) aynld. 10 Safer

1309'da (15 Eylül 1891) Bursa valisi

olup 6 Muharrem 13 14'de (17 Hazi-

ran 1896) azledilip senenin sonunda

(1897 ortalan) ikinci defa vali oldu. 7

Muharrem 1315'de (8 Haziran 1897)



birden vefat etti. 'Bursa'da Emir Sul-

tan Türbesi 'ne defnedildi. Arapça,

Farsça ve Franszca bilir, kitabet ve

dirayet ve ehliyeti yerinde, servet sa-

hibi, cömert bir zat idi. Önceleri su-

dûrdan Bursal Agâh Efendi'ye da-

mad olmutu. (IV. 869)

Münir Bey Tevlik Mehmed Bey'

in(-^) oludur. Topçu kaymakamla-

rmdan olup 1288'cle (1871) vefat etti.

(II. 57)

Münir Hüseyin Bey Bahriye nâzn
Hac Râsim Paa'nm yeenidir. Baba-

s Mekteb-i Harbiye bakâtibi Meh-
med Resâ Efendi'dir. Mekteb-i Sulta-

nî'den tahrirât- ecnebiye kalemine

girip ehbenderlie gitmi ve Pete
baehbenderi ken Cemaziyelevvel

1306'da (Ocak 1889) vefat etmitir.

Zekîydi. (IV. 519)

Münir Mehmed Bey Valide sultan

kethüdas Yusuf /iga'nn olu olup

müderris, mahreç mollas, Rebiyülâ-

hr 1250'de (Austos 1834) Edirne

mollas, 1254'de (1838) Mekke paye-

si ve Zilka'de 12{:3'de (Ekim-Kasm
1847) stanbul payesi oldu. 1264

(1848) tarihlerinde vefat etmitir. O-
lu Râgb Mehmed Bey'dir. (IV 518)

Münir Mehmed Bey Âlî Paann
vekilharc ArifAamn oludur. Mali-

yeden yetierek 1292 'de (1875) vari-

dat muhasebecisi olmu ve azilden

sonra Zilka'de 1296 'da (Ekim-Kasm
1879) maliye müst(^ar olup az müd-
dette memuriyeti kaldrlarak Bursa

defterdarlna gönderilmitir. Mu-
harrem 1299'da (Aralk 1881) bâlâ

rütbesiyle maliye nâzn olduysa da

iki günde azledilerek tekrar defter-

darlkla Bursa'ya gitmitir. 1301 'de

(1884) anszn vekl etti. Babas ken-

disinden az e^'vel vefat etmiti. Mu-

hasip, kâtip, zekî, güzel konuur ve

güzel ahlâk sahibiydi. (IV. 518/19)

Münir Melmed Paa (Tathczâde)
Askerlikten yetierek mîrlivâ ve 4.

Ordu erkânndan olup ferik olmu-
tur. Tâhirgedii'nde Ruslarla muhare-

bede 1294'de (1877) ehid oldu. Ce-

sur ve gayretliydi. (IV. 302)

Münrî Hüseyin Çelebi Edirnelidir,

Ruznâmçe kalemi kâtiplerinden olup

1135'de (1722/23) vefat etmitir. air-

di. (IV. 518)

Münî bak. Mehmed Efendi

Mürekkepçzâde bak. Vahidî

Mürsel Baba Rumeli'den gelip Rama-

zan Baba Tekkesi'nden mülhidleri ç-

karp temiz ve gerçek Bektaî tarikati-

ni ihya eyledi. Il63'de (1750) vefat ey-

ledi. Orada medfundur. (IV. 363)

Mürta'i bak. Yusuf Efendi

Müsevvd bak. Hfz Hasan Efendi;

Hüseyin Efendi; Ömer Efendi

Müslim Abdnrrahman Efendi Mü-
derris, Filibe mollas olup Muharrem
1262'de (Ocak 1846) vefat etti. Âlim,

sâlihti. (IV. 368)

Müslim Bey (Kzlca) Rumeli beyle-

rinin mehurlarndan olup 893'de

(1488) muharebede yüz döndürmek-
le mahpus olmu ve bu halde vefat

etmitir. (IV. 368)

Müslim Efendi Müderris ve bilâd-

hamse mollas oldu. Selânik'de nâib

iken 22 Receb 1312'de (19 Ocak
1895) vefat eyledi. (IV. 869)

Müslimî Efendi (Knalzâde) Em-
ruUah Efendi'nin olu Ali Efendi'

nin(-^) kardeidir. Müderris olup, Ro-

dos'ta ve baka yerlerde kadlk yap-

t. 944'de (1538/39) vefat etti. Fâzl,

air, en ve iyi huyluydu. Olu Hasan
Efendi'dir(-^). (IV. 368; III. 501)
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Müsllmzâde hak. Abdullah Efendi

Müstakim Efendi Özbek ulemâsm-

dandr. 1239'da (1823/24) . vefat etti.

(V. 364)

Müstakim Mehmed Efendi stanbul-

ludur. Halveti olup Sofular'da Alâed-

din Tekkesi eyhi oldu. Cemaziyelâhir

1121'de (Austos 1709) vefat etti. Arif,

air bir pîrdi. lâhîleri vardr. (IV. 364)

Müstakim Mehmed Efendi Anado-

luludur. Müderris, molla, Mekke mol-

las oldu. 24 Cemaziyelevvel 1124'de

(29 Haziran 1712) vefat etti. Emir Bu-

harî'de medfundur. Salih, yumuak,

huylu, fakirdi. Oullar Müstakimzâ-

de Hac Mehmed Efendi(-^) ile Said

Mehmed Efendi'dir(-+). Torunlarn-

dan biri Süleyman Sa'deddin Efen-

di'dir. Oullarndan biri de Mustafa

Efendi' dir(-^). Yerine kehhâlba olan

zat da 1192'de (1778) Eyüp mollas

olup sonra vefat etti. Müstakim Efen-

di'nin damad Kara Mehmed Efendi

dahi mevâlîdendir. (IV. 364)

Müstakimzâde bak. Mehmed Efen-

di; Mustafa Efendi; Said Mehmed
Efendi; Süleyman Sa'deddin Efendi

Müstakimzâde Müstakim Mehmed

Efendi oullarna denir ki, Süleyman

Sa'deddin Efendi bunlardandr. (IV.

706)

Müstecâb Bey Suba olup 804'de

(1402) Timur olaynda bulunup ehid

oldu. (IV. 364)

Müstecib hak. Ahmed Efendi

Müstedam Aa Sipahiler kethüdas

olup 10l4'de (1605/06) idam edildi.

Hacca gitmi, Çnar Mescidi'ni yeni-

den yapmt. Kötü hal ile mehur-

dur. (IV, 364)

Müemmelzâcie hak. Ahmed Efen-

di; Mehmed Efendi

Müfik Hafz smail Efendi 1241' de

(1825/26) dogcu. 1252'de (1836/ 37)

divan kalemine girdi. Sonra Cende-i

Havadise muharrir oldu. Halveti der-

vii olduundan Sultan Abdülmecid

devri (1839-1861) sonlarnda yalnzl-

a çekildi. Seyahate çkarak kayboldu

ve ne olduu bilinemedi. air ve mün-

i olup müneâa vardr. (IV. 369)

Mütak Mustafa Efendi Bitiislidir.

stanbul'a gelip Eyüp'de Selâm Tek-

kesi'ne eyh oidu. Sonra memleketi-

ne dönerek 1247'de (1831/32) orada

ehid oldu. Ermi saylanlardan olup

Divan sahibi airdir. (IV. 369)

Müteaccim bak. Mehmed Efendi

Mütebahhîr bak. Abdullah Efendi

Müteferrika bak. brahim Çelebi

Mütercim han. Rüdî Mehmed Paa

Mütevellizâde bak. Ahmed Efendi;

Arif Efendi; Î/Iustafa Bey; Mustafa

Efendi

Müttakî Melrtned Efendi (Arabzâ-

de) Kudüslüdür. 993'de (1585) vefat

etti. Âlim ve airdir. (IV. 95)

Müvezzi bak. Ahmed Efendi; bra-

him Efendi

Müzellef bak. Ahmed Efendi (Küçük

Gürcü)



Nâbî Efendi Divan- Hümâyûn kale-

mi halifelerinden olup 1243'de (1827/

28) stanbul mukataacs, sonra ket-

hüda kâtibi, azilden sonra a'bân

1251'de (Kasm-Arahk 1835) mülkiye

nezâreti kâtibi ve Muharrem 1254'de

(Nisan 1838) Gelibolu mütesellimi ol-

du. Orada vefat etmitir. (IV. 531)

Nâbî Halil Çelebi Tekfurdaldr.

Kahveci esnafmda:. olup 11 45 'de

(1732/33) vefat eyledi. airdir. (IV.

531)

Nâbî Yusuf Efen.di Urfaldr. IV.

Mehmed zamanmda (1648-1687) s-

tanbul'a gelip Musâhib Mustafa Pa-

a'ya intisap ederek kethüda olmu-
tur. Onun vefatmda hacca gidip dö-

nüte Haleb'de oturdu. Baltac Meh-

med Paa, Haleb valisi olduunda
sohbetinden holanp 1122'de (1710)

sadârete geldikde getirip hâcegân

rütbesiyle Anadolu muhasebecisi ta-

yin etti. Sonra süvari mukalebecisi

olup 3 Rebiyülevve- 1124'de (10 Ni-

san 1712) vefat etmitir. Üsküdar'da

Miskinler'de medfundur. Üç dilde

mahir, latifeyi ve muhazarat sever,

külfeti terk etmi ve sohbeti tatlyd.

Ya 90 'a yakn, belki aknd. Eserle-

ri: Siyer-i Veyst^ye Zeyl, Kamaniçe

Gazânamesi, Tuhfetü 'l-Haremeyn,

Hayriye, Hayr-âhâd, Müneat, Di-

van, Hakknda: "Nâbî'yi nâbî eden

hüsn-i nazar/Urfa Kürdünde zerâfet

ne gezer" denmitir. Sabit merhum,

vefatna : "Zelîha-y cihandan çekti

dâmen Yusuf Nâbî" tarihini söylemi.

o sene o da vefatnda "Kalmad Sabit

günde Nâbî" ikisine bir tarih söylen-

mitir. Olu Hayrî Efendi, mektübî-i

sadr- âlî kâtiplerinden olmutur. (FV.

530/31)

Nâcî Ahmed Dede Konyal Hzr'n
oludur. Mevlevi olup stanbul'a ge-

lerek Galata Mevlevîhanesi'nde sakin

olmu ve Âdem Dede ile hacca gidip

gelmitir. 107rde (I66O/6I) Beikta
Mevlevîhanesi'ne eyh oldu. 1073'de

(1662/63) Krm'a seyahatie istifa ey-

ledi. 1075'de (1664/65) dönüte Ga-

lata Mevlevîhanesi'ne Dervi Çelebi'

nin yerine eyh olmutur. 1078'de

(1667/68) ayrld. 1090'da (1679) Ye-

nikap Mevievîhanesi eyhi oldu. 4

Rebiyülâhr 1123'de (22 Mays 1711)

vefat etti. Âlim, iffetli bir pîrdi. Divan

sahibi airdir. (IV. 531)

Nâcî Efendi (Mualliin) stanbullu-

dur. Varna'da ilim tahsil edip iir ve

edebiyata intisapla öhret ald. Said

Paa tarafndan stanbul'a getirilip bir

aralk mektûbî-i hariciyeye girdi. Son-

ra muharrirlik mesleinde bulunarak

Tercüman-î Hakikat ve Saadet gaze-

telerine muharrir ve Mekteb-i Sultanî'

ye edebiyat muallimi olmutur. Sonra

tarihnüvis olarak 26 Ramazan 13 10 'da

(13 Nisan 1893) vefat eylemitir. Sul-

tan Mahmud Türbesi bahçesine def-

nedildi. Mehur edip ve shhiye reisi

Ahmed Midhat Efendi'nin damad
olup iir ve inas ve telif eserleri her-

kesçe makbuldür. (IV. 532)

Nâcî Hulûsî Bey Sudûrdan Zeynelâ-

bidîn Mehmed Efendi'nin(-^) olu-

dur. 1242'de (1826/27) dodu. Mü-
derris ve sâlise olup memuriyetlerde

bulundu. airdir. (IV. 531; H- 435)

Nâcî Hüseyin Efendi Kürdistanldr.

Ömer'in oludur. Bursa'ya gelerek

1219



Sultan Orhan Camii imam oldu. Ce-

maziyelâhir 1067'de (Mart-Nisan l657)

vefat eyledi. Pnarba'nda medfun-

dur. Hafz, âlim, airdi. (L 193)

Nâcî Mehmed Efendi Sadî dervile-

rinden olup Hasirîzâde Dergâh'na

eyh olmutur. 1174'de (1670/71) ve-

fat eyledi. Eyüp'de tekkesine defne-

dildi. (IV. 531)

Nâcî Mehmed Efendi Müderris,

1178'de (1764/65) Üsküdar mollas

oldu. nSO'de (1766/67) vefat eyledi.

Edirnekaprda medfundur. (IV. 531)

Nâcî Yahya Efendi (Bulgarzâde)

Yabanc dil bildiinden Mühendisha-

ne'ye hoca olmutur. 1237'de (1821/

22) 500 kuru maala Divan- Hümâ-
yûn tercüman oldu. Zilka'de 1239'da

(Temmuz 1824) vefat etti. Kayalar'da

medfundur. Osmanl Devleti'nde ilk

1220 defa Müslüman tercüman bu zattr.

Olu Ruhiddin Mehmed Efendi'

dir(-^). Bir olu da Nureddin Paa'

dr. Üçüncü olu Nâcî Efendi de ter-

cüme kalemi halifelerinden olup

1280'de (1863/64) vefat etti. (IV. 531)

Nâdirî Melmed Efendi (Ganîzâ-

de) Sudûrdan Abdülganî Efendi'nin

oludur. Müderris, Selanik, Msr ve

Edirne mollas oldu. evval 1015'de

(ubat 1607) stanbul kads olup Ce-

maziyelâhir 1017'de (Eylül l608) az-

ledildi. ewâl 1018'de (Ocak I6l0)

Galata kads oldu. a'bân 102rde

(Ekim I6l2) Anadolu kazaskeri oldu

ve iki defa padiahla birlikte Edirne'

ye gitti. Cemaziyelev\^el 1023'de (Ha-

ziran I6l4) azledildi. ev\'^âl 1028'de

(Eylül 1619) Rumeli kazaskeri oldu.

Cemaziyelâhir 1029^da (Mays 1620)

azledildi. 1031'de (l622) Galata kaza-

s ilâveten arpal oldu. Cemaziyelâ-

hir 1033'de (Mart-Nisan l624) ikinci

defa Rume:i kazaskeri oldu. ev\^âl

1034'de (Temmuz 1625) ayrld. Bir

müddet felçli olarak yatp Cemaziyelâ-

hir 1036'da Cubat-Mart l627) vefat et-

ti. Fâtih'de Âbid Çelebi Mescidi'nde

medfundur. Ya 56'dr. Âlim, fâzl ve

airdi. Eserleri: Beyzâvt Tefsirihe hai-

ye, Divan, Müneat, II. Osman'n buy-

ruuyla yazd ehname bahrinde

2000 beyit, Mahzen-i Bahr (IV. 152)

Nâfi' Efendi Ayntabhdr. Ulemadan

olup Msr'a gitti. 1266'da (1850)

memleketine dönüünün ardndan

vefat eyledi. Âlim ve airdir. (IV. 537)

Nâfî' Mehmed Efendi Kazâbâdî Ah-

med Efendi'nin oludur. 1153'de

(1740) müderris olup Rebiyülevvel

1186'da (Haziran 1772) Kudüs molla-

s oldu. 1190'da (1776) vefat etmitir.

Babasnn yannda Avratpazar'na

defnedilmitir. Fâzl olup Risâle-i Fe-

rîde'yi erh etmitir. (IV. 537)

Nâfî' Metmed Efendi Ayasofya

eyhi Feyzullah Efendi'nin torunu

olup Ramazan 1258'de (Ekim 1842)

Haleb mollas oldu. Cemaziyelâhir

1262'de (Haziran 1846) Mekke, Zil-

ka'de 1263 de (Ekim 1847) stanbul

ve Zilhicce 1266'da (Ekim 1850) Ana-

dolu payeleri ihsan olundu. Receb

1270'de (Nisan 1854) Meclis-i Vâlâ

müfettii olup 7 Zilhicce 1270'de (31

Austos 1854) Anadolu kazaskeri ol-

du. 16 evâl 1271'de (2 Temmuz
1855) vefat eyledi. Eyüp'de medfun-

dur. Âlim, fâzl, edipdi. Olu Enver

Mustafa Bey'dir(-^). (IV. 537)

Nâfî' Mehmed Efendi 1242'de (1826/

27) vefat ederek Topkap'ya defnedi-

len Der\^i Mustafa Efendi'nin oludur.

Divan kaleminden yetierek 1236'da

(1820/21) hâcegânclan oldu. e\^âl

1242'de (M^ys 1827) stanbul mukata-



acs olup 1243'de (1827/28) âmedî

hulefalgyla orduya gitti. 1245 'de

(1829/30) kagd- bîrûn emini olmu-
tur. Cema2yelev\^el 125

3
'de (Austos

1837) beylikçi kesedar ve beylikçi ve-

kili olup a'bân'da (Kasm) asaleten

beylikçi ve Zilhicce 125
3
'de (Mart

1838) evâmir-i âliye kâtibi ve Rebiyü-

lâhr 1254'de (Temmuz 1838) seras-

ker müstear, Ramazan'da (Kasm-
Aralk) Meclis-i Vâlâ azas ve Muhar-

rem 1257'de (Mart 1841) bahriye

müstear, 1258'de (1842) deâvî naz-

r, Zilka'de 1258'de (A-alk 1842) Pa-

ris sefiri, Zilka'de 1262'de (Ekim-Ka-

sim 1846) Meclis-i Vâlâ azas ve Ce-

maziyelâhir 1264 de (Mays 1848)

ikinci defa serasker müstear oldu.

Sonra bâlâ rütbesi verilip ev^^âl

127Ö'de (Temmuz 1854) Meclis-i Vâ-

lâ azas, Rebi'^oilevv^el 127rde (Aralk

1854) yine tersane müstear ve Rebi-

yüle\'ve 127
2
'de (Kasm 1855) tekrar

Meclis-i Vâlâ azas oldu. 10 Rebiyülâ-

hr 1274'de (28 Kasm 1857) attan dü-

üp hastalanarak vefat eylemitir.

E^âip'de Nakibendî Tekkesi'ne def-

nedildi. Tedbirli, zeki, ibilirdi. Olu
mîriivâ Ziya Paa'cr. (IV. 537/38)

Nâfi' Seyyid Mehmed Efendi Çer-

ke eyhi Hac Mehmed Efendi'nin

oludur. Müderri.s iken 23 a'bân
1282'de (11 Ocak 1866) vefat ederek

Egrikaprya defnedi^i. (IV. 538)

Nâfi' Seyyid Mehmed Efendi (Fey-

zullahzâde) Sudûrdan Çelebi Seyyid

Mehmed Efendi'nin olu olup 1137'

de (1724/25) doclu. 1151'de (1738/

39) müderris, 1176'da (1762/63) Üs-

küdar mollas, RebiyülevA^^el 1183'de

(Temmuz 1769) Edirne mollas, 1 Re-

ceb 1187'de (18 Eylül 1773) Medine

kads, n94'de (1780) stanbul kad-

s, 1196'da (1782) Anadolu kazaskeri

ve ardndan Rumeli payesi ve 24 Re-

biyülâhr 1198'de (17 Mart 1784) Ru-

meli kazaskeri olup 22 Ramazan
1198'de (9 Austos 1784) göüs has-

talndan vefat etti. Yumuak huylu,

dindar, ffetli, nsaflyd. (IV. 537)

Nâfî2 Abdurrahman Paa Tekfur-

dal Ahmed Aga'nm oludur. Med-
rese talebesi iken maliyeye girip hâ-

cegândan oldu. evval 1242'de (Ma-

ys 1827) zecriye nâzn, ardndan
gümrükçü, 1243'de (1827/28) ilâve-

ten tenkih- defâtir memuru. Muhar-

rem 1244'de (Temmuz-Agustos 1828)

darbhane nâzn, 1245'de (1829/30)

mukataat nâzn ve 25 Rebiyülevvel

1250'de (1 Austos 1834) mansure

defterdar olup 25 Zilkade 1250'de

(25 Mart 1835) müir oldu. 3 Zilhicce

1253'de (28 ubat 1838) maliye naz-

r, Rebiyüle\^^el 1254'de (Haziran

1838) ilâveten defter emini olup Ce-

maziyelâhir 125
5
'de (Austos 1839)

azledilerek haftasnda Edirne valisi

oldu. Cemaziyelevvel 1256'da (Tem-

muz 1840) vezirlii kaldrlp Kütah-

ya'ya sürüldü. evval 1257'de (Ka-

sm-Aralk 1841) brakld. 5 Cemazi-

yelewel 1258'de (14 Haziran 1842)

ülâ ev\^eli ile Meclis-i Vâlâ azas olup

o sene Ramazannda (Ekim) vezir

rütbesi geri verildi. 9 Muharrem
1259'da (9 ubat 1843) Meclis-i Vâlâ

reisi olup 15 e\^^ârde (8 Kasm) az-

lolundu. 14 a'bân 126rde (18 Aus-
tos 1845) ikinci defa maliye nâzn
olup 5 Rebiyülevvel 1263'de (21 u-
bat 1847) istifa eyledi. 18 Cemaziye-

lev\^el 1264'de (22 Nisan 1848) üçün-

cü defa maliye nâzn olup Rebi^oilev-

vel 1265'de (ubat 1849) azledildi.

Cemaziyele\^^el 1265'de (Nisan 1849)
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Mecâlis-i Âliye'ye memur olup 8 Ra-

mazan 1265'de (28 Temmuz 1849)

tekrar maliye nâzn oldu. Receb 1266'

da (Mays-Haziran 1850) azlolundu.

Rebiyülewel 1267'de (Ocak 1851)

evkaf nâzn olup 7 evval 1267'de (5

Austos 1851) beinci defa maliye

nâzn oldu. 14 Zilhicce 1268'de (29

Eylül 1852) azlolunup 1269 sonlarn-

da (1853 ortalar) vefat eyledi. Kavra-

yl, zekî, sert, hesap ilerini iyi bi-

len, tasarruf ve arkadalarna kar
dayatmada esiz, servet ve güç sahi-

biydi. Oullan Refî' Mehmed Bey(-^),

Rif'at Mustafa Bey'dir(~>). Dier olu
Abdüllâtif Bey, Babâli'den ve âmedî

kaleminden yetiip hazine-i evrak

müdürü olmutur. (IV. 535/36)

Nâfîz Ahmed Efendi Divan kalemi

ileri gelenlerinden olup hâcegândan

olmutur. 1228'de (1813) haslar mu-

kataacs oldu. 18 Zilka'de 1230'da

(22 Ekim 1815) vefat eyledi. Karaca-

ahmet'e defnedildi. (IV. 535)

Nâfîz Mustafa Efendi (Pamakç-
zâde) Mehmed Selim Efendi'nin o-
ludur. Müderris, 1223'de (1808) Ku-

düs, Receb 1231'de (Haziran 1816)

Edirne mollas ve 1236'da (1820/21)

Mekke payesi oldu. 1237'de (1821/

22) vefat eyledi. Erikap'da o sene

vefat eden olu Mehmed Emin Mol-

la'nm yanma defnedilmitir. (IV. 467)

Nâfîz Paa Mudurnuludur. Sebâîzâ-

de Ahmed Aa'nn oludur. 1252'de

(1836/37) stanbul'a gelip Mekteb-i

Harbiye'ye girdi. Süvari zâbitiiiyle

çkp Dâr- ûra yaverliinde ve 5.

Ordu'da bulunmu ve 1270'de (1853/

54) Kars muharebelerinde de bulu-

narak binba ve kaymakam olmu-
tur. Bartan sonra yine 5. Ordu'ya

gitmitir. Sonra stanburda Kazak

alayna miralay oldu. Sonra yâver-i

harp olarak tekrar Kazak alayna çk-

m.tr. Sonra liva olarak 1291 'de

(1874) ehrizor mutasarrf oldu. Son-

ra 6. Ordu reisi oldu. Zilhicce 1293''de

(Aralk 1876-Ocak 1877) serkurenâ

olup 1295'de (1878) müirlikle 4. Or-

du müiri ve 1301'de (1883/84) döne-

rek muhâker.at dairesi reisi oldu. 13

Rebi>^îewel 1312'de (14 Eylül 1894)

vefat eyledi. Fâtih Türbesi bahçesin-

de medfundur. Vakur, gayretli, yal
bir zat idi. (FA 536/37)

Nâfîzzâde hah. Abdülhamid Efendi;

Ahmed Efendi; Emin Mehmed Efen-

di; Emin Mehmed Efendi

Nahifi Efendi Hamidlidir. Mülâzim

ve kad oldu 1018'de (1609/10) vefat

etti. Edirnekap'da medfundur. air-

dir. (IV. 548)

Nahifi Meh-med Efendi Keanldr.

Divan- Hümâyûn kaleminde mü-

himmenüvis olup sonra mektûbî-i sa-

dâret serhali-'esi oldu. Cemaziyelâhir

1188'de (Austos 1774) orduda be)^-

likçi olup dönüte azledilmitir. Ab-

dülkerim Efendi Rusya sefir-i evs^^eli

oldukta bu da sefir-i sânî olarak birlik-

te gidip dönüünde tezkire-i sânî oh

mutur. 1190'da (1776) sipah kâtibi,

evval 1193'de (Ekim-Kasm 1779) sü-

vari mukabelecisi, Zilka'de'de (Ka-

sm-Aralik) yine tezkire-i sânî. Rama-

zan 1197'de (Austos 1783) tezkire-i

evvel ve ks?, sürede mektûbî-i sadr-

âlî olup 5 ewâl 1198'de (22 Austos

1784) cizye muhasebecisi ve Zilka'de

1199^da (Eylül 1785) ikinci defa tezki-

re-i ev^vel oldu. a'bân 1202'de (Ma-

ys 1788) reis vekili olup 13 Muhar-

rem 1203'de (14 Ekim 1788) inme in-

mi ve birkaç gün içinde vefat etmi-

tir. Salih, iffetli, dindar olup zaman



zaruretle geçip vefatnda bir tek ku-

ruu kalmad. Borcunu padiah öde-

mitir. Ebû'n-Necib'in Risale's'mi ter-

cüme eylemitir. tlV. 548)

Nahifi Mustafa Efendi Gümülcine-

lidir. Devriye müderrislerinden olup

1252'de (1836/37) Gümülcine müftü-

sü ve kads, sonra Sofya mollas ol-

du. 1265 (1849) tarihlerinde vefat et-

mitir. Âlimdi. (IV. 548)

Nahifî Süleyma Efendi Kalemden

yetierek ran sefiri Mehmed Paa ve

Macaristan sefiri brahim Paa ile ran

ve Macaristan'a gidip hizmetlerde bu-

lunmasmdan hâcegânlkla bamuka-
taaclk verildi. Cemaziyelâhr 1138'

de (ubat 1726) defterdar- kk- sânî

oldu. 1151'de (1738/39) vefat edip

Topkap'ya defnedilmitir. air~i ye-

gâne olup Mesnevî-i erifi nazmen

tercüme eylemit; r. Mevlid-i Nebevt'si

ve Hilyetü'l-Envâr admda bir lûgat-

nâmesi vardr, W. 548)

Nâhüdâ bak. Ahmed Bey

Nâbzâde bak. JV^ehmed Efendi

NâifMelned Bey (Kânilîzâde) Na-

zif Mustafa Efendi'nin(->') oludur. Da-

ire-i hümâyûndan yetime olup 1250'

de (1834/35) vefcit etti, Yahya Efendi

Tekkesi'ne defnedildi. (IV. 563)

Nâîl Mehmed Bey Mehmed Akif Pa-

a'mn oludur. Divan- Hümâyûn ka-

leminden çkp 1245'de (1829/30) ge-

dikler kâtibi oldu . Sonra âmedî kale-

mine girdi ve sonra âmedî halifelerin-

den oldu. Rebiyülevvel 1259'da (Ni-

san 1843) takvim nâzn olup evval

1259'da (Kasm 1843) Meclis-i Vâlâ

bakâtibi ve Cemaziyelâhr 1264'de

(Mays 1848) Meclis-i Vâlâ azas olup

1270'de (1853/54) ikinci defa takvim

nâzn oldu. Cemaziyelâhr 1271 'de

(ubat-Mart 1855) vefat etti. Eyüp'de

medfundur. Olu zzet Bey'dir(->').

(IV. 530)

Nailî Abdullah Efendi (Antakyal-

zâde) Antakyal Remzî Mustafa Efen-

di'nin(-+) oludur. Müderris olup 12

Cemaziyelâhr 1128'de (3 Haziran

1716) vefat etmitir. Âlim ve airdir,

(III. 372; IV. 406)

Nailî Abdullah Paazade bak. e-
kib Abdürrahim Bey

Nailî Abdullah Paazade Sadrazam

Nailî Paa oullardr, yarm asr ka-

dar ricalden olmulard, (IV. 708)

Nailî Abdürrahim Efendi Rumeli

kadlarndan ve III. Selim devri

(1789-1807) airlerindendir. (IV. 529)

Nailî brahim Efendi Kalemden ye-

tierek 1201'de (1786/87) baruthane

nâzn oldu. Sonra III. Selim devri

(1789-1807) balarnda vefat eylemi-

tir. (IV. 529)

Nailî Mehmed Efendi Konyaldr.

Osman'n oludur. Müderris, Medine,

Kudüs, Selanik mollas oldu. 1086 'da

(1675) vefat etti. Arif, air, dervi, Fâ-

risîhând. Yedi âyet-i kerimeyi Türkçe

tefsir ederek manasna birer hikâye

ve bir münacât yapp Miftâh-î Heftgâ-

ne ismini koydu. Tuhfetü'l-Emsâl^i

ve Divan ' Yârdr. (IV. 182)

Nailî Mehmed Efendi Defterhane'

de resm kâtibi olup 1223'de (1808)

vefat eylemitir. (IV. 530)

Nailî Mustafa Bey çelli Ahmed Par

a'nm oludur. Kalemden yetiip

Zabtiye Meclisi'nde bir hayli zaman
azalkta bulunduktan sonra evval

1288'de (Aralk 1871-Ocak 1872) Üs-

küdar hukuk dairesine aza olarak ad-

liyeye girmi, bidayet ve istinaf- cün-

ha, 1305 'de (1887/88) Mahkeme-i

1223
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Temyiz hukuk riyasetlerinde, istinaf

ve temyiz azalklarmda bulunmu,
13irde (1893/94) ûlâ evveli, 13l4'de

(1896/97) bâlâ rütbesini kazanm ve

2 Rebiyülâhr 13l6'da (20 Austos

1898) vefat ederek Karacaahmet'e

defnedilmitir. Doru ve tedbirliydi.

Kardei Abdurrahman Paa kendisin-

den e\^'^el vefat eylemitir. (IV, 869)

Nailî Mustafa Bey (Hac) Râmî
Mehmed Paa'nm oludur. Kalemden

yetierek hâcegânlk ihsan buyurul-

du. ewâl ll48'de (ubat-Mart 1736)

maliye tezkirecisi olmutur. Çeitli

görevlerde bulunup 1156'da (1743)

ve 1158'de (1745) iki defa cizye mu-
hasebecisi, ll6l'de (1748) ve ll66'da

(1753) iki kere Anadolu muhasebeci-

si, ll68'de (1754/55) ve Cemaziyelev-

vel 1170'de (ubat 1757) iki kere ba-
muhasebeci, e^^^^^âl 1171'de (Haziran

1758) ruznâme-i ev\^el ve Cemaziye-

lewel 1173'de (Ocak 1760) defter

emini ve Cemaziyele\^el 1174'de

(Aralk 1760) defterdar- kk- e^^el

olmutur. Maliye ilerini bilmemesin-

den dolay o senenin a'bânmda
(Mart 176) tevkiî olup Muharrem
1175 'de (Austos 176l) vefat etmitir.

Kocamustafapaa'da medfundur. Ma-

arif ve kemalâttan haberdar ve iire

heveskârd. Vefatna yakn Kutbeddin

Efendi'den el almtr (IV. 436/37)

Nailî Mustafa Efendi (Pîrîzâde) s-

tanbulludur. Divan- Hümâyûn kâtip-

lerinden olup maden halifesi oldu.

1077'de (1666/67) vefat eyledi. Nazik

bedenli, zayf sözlü, Divan sahibi bir

airdir. (IV. 529)

Nailî Mustafa Paa (Giridî) Kesri-

yeli Behlite hanedanndan smail

Bey'in olu olup 1213'de (1798/99)

domutur. Arnavut Tâhir Paa'nm

yeeni olup dier amcas Hasan Paa
tarafndan Msr'a çarlmtr. 1237'

de (1821/22) Hasan Paa'nm Girit'te

vefat üzerine buna mîrimîranlkla

Girit vilâyeti muhafzl verilmise

de ortaklaa idaresi için Kavalal Ha-

san Bey gönderildiinden rütbe berâ-

t verilmemiti. 1242'de (1826/27)

Hasan Bey nebaht'ya gidip bu da

mîrimîran rütbesiyle Kandiye muta-

sarrf oldu. 1254'de (1838) Cebel-i

Lübnan slahatna memur olup 1255'

de (1839) dönmü ve 7 Zilka'de 1256'

da (31 Arakk 1840) vezir rütbesi veril-

mitir. Zilka'de 1267'de (Eylül 1851)

stanbul'a çarlp Meclis-i Vâlâ azas

olup 15 Cema.^iyele\^^el 1268'de (7

Mart 1852) Meclis-i Vâlâ reisi ve 6

a'bân 1269'da (15 Mays 1853) sad-

razam oldu. O sene kurban bayra-

mnda (14 Eylül 1853) iki gün kadar

ayrld. Hatta ayrlmas bayramlama
töreninde olup Reid Paa yerinde b-
raklmasn rica edince o da azledil-

mi ve ikisi de üçüncü günü yeniden

tayin edilmilerdir. 3 Ramazan 1270'

de (30 Mays 1354) azledildi. 12 Zil-

hicce 1273 'de (8 Austos 1857) ikinci

defa sadrazam olup 4 Rebiyüevvel

1274'de (24 Ekim 1857) ayrlmtr. O
sene Ramazannda (Mays 1858) Me~
câlis-i Âliye'ye memur oldu. Rebiyü-

lâhr 1283'de :Austos-Eyiül 1866)

Girit'e murahhas olup Zilka'de'de

(Mart 1867) döndü. 15 evval 1288'

de (28 Aralk 1871) vefat eyledi. Fâtih

Bahçesi'ne defnedildi. Sâdk, tedbirli,

cesur, cömert, kerim olup orta boylu,

güzel }aizlüydü: Evlâd çoktur. Oul-
larndan Hilmi Paa ölmütür. Dier
olu Mehmed Bey hayattadr. Dama-
d smail Beydir(^). (IV. 480/81)

Nailî Salih Bey Manastddr. 1239'

da (1823/24) domutur. Sultan Ab-



dülmecid devri (1839-1861) airlerin-

dendir. (V. 530

NâiIî Seyyid Mehmed Efendi Ka-

lemden yetierek hâcelik ile arabac-

lar kâtibi oldu. 12irde (1796/97)

Berlin sefiri olu 3 merak olduundan
sarf ve tahvil edildi. 1212'de (1797/

98) Anadolu muhasebecisi oldu. Son-

ra çeitli görevlerde bulundu. 1224'

de (1809) ganem mukataacs olup

1228'de (1813) defterdar- kk- ev-

vel vekili olmutur. 1229'da (1814)

ayrlp sonra ve:at etmitir. (IV. 530)

Naim bak. Beir Aga (Benli)

Nam Ahmed Efendi Adanaldr.

Mütesellimlerir: divan kâtibi olup

1247'de (1831/32) hazine kâtibi Yu-

suf Efendi'yi hicveylemesiyle müte-

sellim Hasan Paazade Ali Bey'in

elinde vefat etmitir. airdir. (IV. 576)

Naim Bey Giridî Mustafa Nailî Pa-

a'nn kethüdâzâdesi olup 1306'da

(1888/89) vefat eden âmedî hulefâ-

sndan Ca'fer Bey'in oludur. Mek-

teb-i Harbiye'den süvari zabiti olarak

çkm ve Ertugrul Alay'nda miralay

olduu halde depremden 12 Muhar-

rem 1312'de (16 Temmuz 1894) vefat

eylemitir. Uzun Salih Efendi'nin kz-
nn oludur. Qy. 576)

Naim Efendi ..\rhosludur. Müderris

ve Trapoliçe naibi oldu. 1170'de

(1756/57) vefat etti. airdir. (IV. 576)

Naim Efendi Selâniklidir. Mustafa

Efendizâde olup müderrisdi. 1260

(1844) sonlarnda vefat etti. (IV. 576)

Naim Mehmed Aa Müftîzâde Ah-

med Paa'nn("->) kethüdâsdr. Pa-

a'nn Ramazan 1239'da (Mays 1824)

vefatndan sonra Ermenak â'yân,

1242'de (1826/27) Haleb ihtisâb rü-

sumu nâzn olarak vefat etmitir. (IV.

576; I. 287) [IV. 576'da "çelli Ahmed
Paa'nm yeenidir" denilmektedir.]

Naim Mehmed Efendi Kasmpaal-
dr. Bursa'ya göçerek mahkeme kâti-

bi oldu. Il66'da (1753) vefat etti. a-
irdir. (IV, 576)

Naim Mehmed Efendi Babâli'den

yetiip 1189'da (1775) terifat kese-

dar, 1196'da (1782) terifatç olup

Muharrem 1200 (Kasm 1785) sonla-

rnda azlolundu. 1202'de (1787/88)

rikâb terifatçs olup o sene bamu-
kataac ve sonra asaleten terifatç ol-

du. 17 Ramazan 1212'de (5 Mart 1798)

vefat etti. ehzade Camii kabristann-

da medfundur. Kalem sahibi olup ta-

rihçidir. Olu mevâlîden Said Efen-

di'dir. (IV. 576)

Naim Paa Mekteb-i Harbiye'den

yetiip mirliva olarak Yunan muhare-

besinde (1897) çok yararl görül-

mü ve terfi ederek feriklikle Ye-

men'e memur olup orada Rebiyülev-

vel 1316'da (Temmuz-Austos 1898)

vefat eylemitir. (IV. 871)

Naimâ Mustafa Efendi Haleblidir.

Saray baltaclarndan olup Kalayl

Ahmed Paa'ya divan kâtibi oldu. Ce~

maziyelevvel lll6'da (Eylül 1704)

hâcegânlkla Anadolu muhasebecisi

olup n21'de (1709) terifatç ve ilk

vak'anüvis oldu. 1125'de (1713) def-

ter emini, 1126'da (1714) bamuhase-
beci ve Safer 1127'de (ubat 1715) si-

lahdar kâtibi oldu. Mora harbinde

iken Balyabadra kalesinde 1128'de

(1716) vefat etti. airdir. ârihü'1-Me-

nârzâde'nin Tarih ini genileterek bir

tarih yazd ki, halen mehurdur. Hak
sözlü ve kâtipdi. (IV. 575/76)

Namî Ahmed Efendi Boluludur. s-

meti Efendi'nin kethüdasnn oöludur.

7225



Divan kaleminden çkarak terifatçs

oldu. 12irde (1796/97) vefat etmitir.

Mehur airlerdendir. (IV. 575)

Naitnî Çelebi Divan- Hümâyûn'dan
yetierek 970'de (1562/63) reisülküt-

tab oldu. Az vakitte vefat eylemitir.

(IV. 575)

Naimî Ni'metuUah Efendi (Çemî-
zâde) stanbulludur. Müderris iken

Ramazan 974'de (Mart-Nisan 1567)

vefat etti. air, hattat, riyaziyat ve

ilm-i kelâmda mahirdi. (IV. 574)

Nakib ah bak. Mehmed ah Efendi

Nakibzâde hak. Abdurrahman Efen-

di; Ahmed Efendi; Mehmed Efendi;

Mustafa Paa (Sey^^id); Ni'metî Ni'me-

tullah Efendi

Nakka hak. Ali Aa; Ali Efendi; Ha-

san Aa; Hasan Paa; Mustafa Paa

1226 Nakkazâde L Mehmed (Fâtih) za~
"~~~ manmda (1451-1481) mehur olan

Nakka Ali oullardr. (IV. 709)

Nak hak. brahim Efendi; Mustafa

Aa
Nakî Ahmed Çelebi stanbulludur.

Süleymaniye Camii'nde muvakkit,

müneccim ve nakka idi. IIL Meh-

med devri (1595-1603) balarnda ve-

fat eyledi. airdir. (IV. 577)

Nakî Dede Konya'da Mevlevî olup

1240'da (1824/25) Msr'a gitmitir.

1254'de (1838) Msr Mevievîhanesi

eyhi oldu. Sultan Abdülaziz devri

(1861-1876) ortalarnda vefat eyledi

=

Hattat ve airdi. (IV. 577)

Nakî ibrahim Efendi Deli Hüseyin

Paa'nm kethüdas Mehmed Aga'mn

oludur. Kocamustafapaa eyhinden
el alp hacca gidip geldi. Sonra Fâtih

Camii vaizi ve Üsküdar'da Vâlide-i

Atik Camii muhaddisi oldu. 26 Safer

lll4'de (22 Temmuz 1702) vefat etti.

Altmermer'de medfundur. Ermi say-

lanlardan olup ilâhîleri ve iirleri var-

dr. Olu smail Paa'dr. (L 114/15)

Nakibendizâde bak. Mehmed
Efendi

Nalbantzâde bak. Ahmed Efendi

Nalbur bak, Mehmed Efendi

Nalburzâde bak. Abdurrahman
Efendi; Mehmed Efendi

Nalçaczâde bak. brahim Efendi

Nal kayn bak. Ahmed Efendi

Nâlî Nu'man Efendi Kalkandelenli-

dir. Msr'a gidip 1266'da (1850)

memleketine dönüünün ardndan
vefat etti. airdir (IV. 538)

Nalinîzâde hak. Mehmed Efendi

(Hafz)

Nânk Ali Paa Mora'da Aydonat'ta

n92'de (1778) dodu. Hurid Paa'ya

intisap ederek kethüda vekâletinde

bulundu. Himmetiyle ev\^âl 1236'da

(Temmuz 1821) vezir rütbesiyle ne-
bolu muhafz oldu. 5 Muharrem
1237'de (2 Ekim 1821) Trhala ilâve

edildi. Rebiyülâhr 1238'de (Aralk

1822-Ocak 1823) nebolu'da esir ol-

du. Kurtulduktar. sonra bir yere sürül-

dü. a'bân 1240'da (Mart-Nisan 1825)

braklp nebaht ve Karlili muhafz
oldu. 1243'de (1827/28) Hamid muta-

sarrf, 1244'de C1828/29) Bosna ve

sonra Vidin valisi ve Receb 1247'de

(Aralk 1831) -^odra valisi oldu. 9

Cemazyelâhir 1249'da (24 Ekim

1833) azledilip 27 Receb 1253'de (27

Ekim 1837) vefat etti. Ehl-i dil ve ile-

ri idareye kadir, airdir. Olu Behçet

Mehmed Bey'dirC-^). (IV. 538/39)

Nâmk Efendi (Seb'azade) Erzu-

rumludur. Es'ad Paa'ya divan kâtibi



olduundan hâcegândan oldu. Dil

bilmesi dolaysyla ran'a ahbender

tayin edildi. Sonra bir süre Tahran se-

faretinde maslahatgüzar olup azilden

sonra stanbul'a gelerek 1270'de

(1853/54) vefat eylemitir. Olu sad-

razam Said Paa' dr. (IV. 539)

Nâmk Mehmed Çelebi Bursal ter-

zi smail Çelebi'nin oludur. 1124'de

(1712) vefat etti. Nev-heves bir air-

dir. (IV. 538)

Nâmk Mehmed Paa Darende'de

ll44'de (1731/:)2) dodu. Il64'de

(1751) stanbul'a gelip sadâret kethü-

dasna mühürdar oldu. Sonra defter-

dar kalemi bahalifesi olup 1190'da

(1776) küçük evkaf muhasebecisi ve

Rebiyülevvel 11 91 'de (Nisan 1777)

sadâret mektupçusu olup Cemaziye-

lâhir 1192'de (Temmuz 1778) azledil-

di. 1194'de (i:'8Ö) tezkire-i e-\^el

olup 27 Ramazan 1197'de (26 Aus-

tos 1783) vefat: etti. Ayrlkçeme-

si'nde medfundur. air, kâtipdi. Kar-

dei Abdullah Bey'dir(->). (IV. 538)

Nâmk Mehmed Paa Konyaldr.

Küçük yanda istanbul'a gelip niza-

miye ordusunun kuruluunda 1241'

de (1826) askere dahil olmutur. Yüz-

ba ve binba olduktan sonra 1246'

da (1830/31) miralay, Muharrem 1248'

de (Haziran 1832) mîriivâ ve 1250

balarnda (183^- ortalan) Londra sefi-

ri olarak bir senede dönerek 1251'de

(1835/36) ferik olup bahriyede ve

1257'de (1841) Trablusgarb'da bu-

lunduktan sonra 19 Zilka'de 1259'da

(11 Arahk 1843) vezir rütbesiyle Ara-

bistan müiri olmutur. Receb 1265'

de (Haziran 1849) Irak ve Hicaz mü-

iri, Safer 1267'de (Aralk 1850) ilâve-

ten Bagdad vadisi, Zilka'de 1268'de

(Agustos-Eylül -852) tophane müiri,

Receb 1269'da (Nisan-Mays 1853) ti-

caret nâzn olmu ve bu aralk memu-

ren Paris'e gidip Safer 1270'de (Kasm

1853) dönmü ve Ramazan 1270'de

(Haziran 1854) ayrlmtr. Muharrem

1271'de (Ekim 1854) Hüdâvendigâr

valisi, 1272'de (1855/56) Kastamonu,

1274'de (1857/58) Cidde valisi olmu
ve Muharrem 1275'de (Austos 1858)

azledilmi, Zilka'de 1276'da (Mays-

Haziran 1860) ikinci defa Arabistan

müiri, haftasnda Dâr- ûra reisi ve

ardndan ilâveten hassa müiri, 19

Zilhicce 1277'de (28 Haziran 186l)

serasker olmu ve Rebiyülev\^el 1278'

de (Eylül 186i) ayrlmür. Ardndan

ikinci defa Badad valisi, Irak ve Hi-

caz müiri olmutur. Zilka'de 1283'de

(Mart 1867) ikinci defa seraskerlie

davetle Zilka'de 1284'de (Mart 1868)

ayrlmtr. 1288'de (1871) ûrâ-y
Devlet reisi olup 1289'da (1872) azle-

dilmitir. Ramazan 1292'de (Ekim

1875) bahriye nâzn, ev\^âl 1292'de

(Kasm 1875) serasker olup Zilhic-

ce'de (Ocak 1876) azledilerek Mu-

harrem 1293'de (ubat 1876) ûrâ-y

Devlet reisi ve azilden sonra Mecâ-

lis-i Âliye'ye memur olup 1293'de

(1876) Müzâkerât- Mühimme Komis-

yonu azas, 1294'de (1877) â'yândan

olmu, 1295'de (1878) bir aralk top-

hane müiri olup azilden sonra Top-

hane'de müteekkil Nâfia Komis-

yon- âlîsi reisi olmutur. 1300'de

(1883) komisyonun laviyle yâver-i

ekrem olarak itibarl ve eyhülvüzerâ

olduu halde 22 Safer 1310'da (15

Eylül 1892) vefat eylemitir. Karaca-

ahmet'de türbesine defnedilmitir.

Arapçaya vâkf, Franszca ve ngiliz-

ceyi bilir, cesur, sâdk, doru, tedbir-

li, ev idaresinde eli sk, akll bir zat

idi. (IV. 539/40)
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Nâmî (Benli Memi) Üsküplüdür,

III. Murad devri (1574-1595) airlerin-

dendir. (IV. 540)

Nâmî Ca'fer (A'mâ) Agdes Nurullah

Çelebi'nin oludur. Elmal kads
iken ÎII. Murad devri (1574-1595)

sonlarnda vefat eyledi. airdir. (IV.

540)

Nâmî Çelebi stanbulludur. Dâni-
mend iken 978'de (1570/71) vefat et-

ti. airdir. (IV. 540)

Nâmî Mehmed Çelebi Saruhanldr.

Müderris olup 977'de (1569/70) vefat

etmitir. airdir. (IV. 540)

Nâmî Mehmed Efendi Ngdelidir.

Müderris ve kad oldu. 1084'de

(1673/74) vefat etti. Divan sahibi a-
irdir. (IV. 540)

Nâmî Mehmed Efendi (Acemzâ-

1228 de) stanbullu Tabib Mr'in oludur.

Müderris ve Gelibolu mollas oldu.

Azledilmi olarak Zilka'de 1012'de

(Nisan 1406) vefat etti. Edirnekap'da

medfundur. Alim, Divan sahibi air-

dir. Sakal vakitsiz agardmdan bo-

yard. Nihâlî ile birbirini hicvetmiler-

dir= (IV. 137)

Narhç bak. Hasan Efendi

Narhçzâde bak. brahim Efendi;

Kasm Efendi

Narhçi2âde brahim devri (1640-

1648) ricalinden Narhç Hasan Efendi

oullardr ki, ulemâdan olmulard.

80 sene kadar devam eylemilerdir.

(IV. 709)

Nasfet Ahmed Ri2â Efendi stan-

buFda 1207^de (1792/93) dodu. Bi-

na ilerinde görevli iken Sultan Ab-

düimecid devrinde (1839-1861) vefat

eylemitir. Arapça ve Farsça bilir ve

airdi. (V. 554/55)

Nasfet Mustafa lEfendi stanbullu-

dur. Hazine-i hümâyûn kâtiplerinden

olup IV. Mustafa ya kaftanc oldu.

Cemaziyelâhir 1223 'de (Temmuz-
Agustos 1808) idam edildi. airdir.

(IV. 554)

Nâsb Ahmed Çelebi Belgradldr.

1115'de (1703/04) vefat etti. airdir.

(IV. 533)

Nasr Efendi Kalemden yetierek

Cemaziyelâhir 1265'de (Mays 1849)

ticaret muhasebecisi olup 1270'de

(1853/54) azledilerek 1272'de (1855/

56) mektupçuluk ilâvesiyle ikinci de-

fa ticaret muhasebecisi oldu. Sonra

gözleri kör olup azledildi. Senelerce

bu halde kald. 1290 (1873) tarihleri-

ne doru hayattayd. (IV. 534)

Nasr Efendi Divan- Hümâyûn ka-

leminden yetiip mümeyyiz, kesedar

ve beylikçi muavini oldu . Sonra

emeklilii seçip 4 evval 1312'de (31

Mart 1895) vefat evledi (V. 534)

Nasr Mehmed Efendi Babâli'den

yetierek âmedî halifelerinden, 1238'

de (1822/23) büyrik kale tezkirecisi

olup 124l'de (1825/26) kâgd- ende-

rûn emini ve sonra reis kesedar, ev-
val 1248'de (ubat-Mart 1833) kethü-

da kâtibi, 125rde (1835/36) mülkiye

kâtibi, a'bân 1252'de (Kasm 1836)

sadâret mektupçusu ve Zilhicce 1253'

de (Mart 1838) ûrâ-y Bâbâlî azas

oldu. Cemaziyelevvel 1256'da (Tem-

muz 1840) Meclis-i Vâlâ bakâtibi ve

Safer 1257'de (Nisan 1841) ikinci de-

fa sadâret mektupçusu olup Zilka'de

1258'de (Aralk 1842) vefat etti. Bos-

tan skelesi'nde medfundur. Kitabet

ve inas orta derecedeydi. (IV. 534)

Nasr Mehmed Paa Müntefiklidir.

Kabile eyhi Mansûr es-Sa'dûn'un



kardei olup cerbeze ve serveti Bag-

dad valilerine yakmlamasma sebep

olup miralay ve mîrimîran ve Rumeli

payesi olup Bagdad'da istihdam edil-

di. 15 Cemaziyelâhir 1292'de (19 Tem-
muz 1875) vezir rütbesiyle Basra valisi

oldu. Bir-iki gün sonra azledilip stan-

bul'a geldi. ûrâ-y Devlet'e aza tayin

edilmitir. 9 Rebiyülâhir 1303' de (15

Ocak 1886) vefat etti. Eyüp'de med-
fundur. Âl-i Sa'dün'dan en fazla sâdk
olan budur. Oullan vardr. (IV. 534)

Nâsreddin Bey bak. Mehmed Bey

Nâsreddin Seyyid Buharaldr.
Emir Sultan ile Buhara'dan geldi. Er-

mi saylanlardandr. Vefatnda onun
yanma defnolundu. Bursa'da tekkesi

vardr. (IV. 533/34)

Nasibi Halil Efendi smail Efen-

dimin olu olup Edirnelidir. Kad di.

1094'de (1683) ^^efat etti. airdir. (II.

288)

Nasrî Hasan Efendi Lâleli Mustafa

Efendi 'nin(->) mühürdardr. 1229'da

(1814) vefat edip Üsküdar'a defnedil-

mitir. (IV. 455)

NasruUah (HaUâlî) Musikiinasla-

rn en mehurudur. lOöO'da (1650)

vefat etti. (IV. 553)

NasruUah Efendi Manastrldr. Mü-
derris olup 976'da (1568/69) vefat et-

ti. Müfessir, muhaddis, vâz, sâlihdi.

Beyzâvîyç. haiyesi ve dier ilimlerde

risalesi vardr. (IV. 553)

NasruUah Efendi Karamanldr. Mü-
derris, Diyarbekir, Manisa ve Belgrad

mollas oldu. 1042'de (1631/32) azle-

dilmi olarak vefat etti. (IV. 553)

NasruUah Efendi eyh Ömer Fânî'

nin oludur. Eyv^p Camii eyh ve va-

iziydi. a'bân 10''4'de (Mart 1664) ve-

fat etti. Arif, âbiddi. (IV. 553)

Nasûh (Gedik) lî. Mehmed (Fâtih)

devrinde (1451-1481) beylerden olup

ehzade Cem hizmetinde bulundu-

undan Aya Paa'ya esir olup yok
edildi. (IV. 555)

Nasûh (Kurbaî) [Kurban] Hac
Bekir Camii'nin ilk yapcs olup vefa-

tnda oraya defnedildi. (IV. 555)

Nasûh (Sar) Nime'l-cey'dendir.

Deirmen Mescidi 'ni yapt. (IV. 555)

Nasûh Aa Yeniçeridir. Leh seferin-

de sekbanba oldu. 1030'da (l621)

azilden sonra tekrar tayin edildi.

1031'de (1622) idam edildi. (IV. 556)

Nasûh Aa Yeniçeridir. IV. Mehmed
devrinde (1623-1640) kul kethüdas
olmutu. Olu Nasûhî Hüseyin Efen-

di'dir(-^). (IV. 556/57)

Nasûh Aa Bostanc Ocamdan ye-

tiip Edirne bostancbas oldu. Has-

ta olduundan 1093 'de (1682) emek-
li oldu. Sonra vefat etti. (IV. 557)

Nasûh Aa (Cüce) III. Murad dev-

rinde (1574-1595) nedim ve siyasî i-

lere karanlardand. 1003'de (1595)

kovuldu ve azledildi. Kardeleri paa
olmutur. "Nasûh Karnda" diye

mehur olup 1002'de (1593/94) Urfa,

1003'de (1595) Tiflis beylerbeyi ola-

rak kardeiyle sürüldü. Sonra vefat

ettiler. (IV. 555)

Nasûh Aa mam bak. Mehmed
Efendi

Nasûh Bey L Mehmed'in (Fâtih)

beylerinden olup 869'da (1464/65)

Bosna ve sonra kodra valisi oldu.

894'de (1489) II. Bâyezid'e damad ol-

mutur. Sonra vefat etmitir. Olu
Gazi Husrev Bey'dir. (IV. 555)

Nasûh Çelebi (Attarzâde) Edirneli-

dir. Attard. 940'da (1533/34) vefat et-

ti. Tabip, airdi, (IV. 555)
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Nasûh Efendi Tosyaldr. Halveti

olup Safyeddin Efendi'nin(-^) 919'da

(1513) vefat üzerine yerine eyh ol-

du. 924'de (1518) vefat etti. Alim, ha-

fz, hattat ve airdi. Yerine Sinan

EfendiC-^) geçti. (III. 362; IV. 555)

Nasûh Efendi Ankaraldr. Müderris

olup 30 sene ilim ve badetle megul
oldu. 972'de (1564/65) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. (IV. 555)

Nasûh Efendi Akehirlidir. Halvetî

eyhlerinden olup 1007'de (1598/99)

vefat etti. Aziz ve kâmildi. Olu Meh-

med Efendi(-^) Bursa'da Hisar Tek-

kesi eyhi ve a'bânîye'dendi. (IV.

556)

Nasûh Efendi Uakldr. stanbul'a

gelip müderris ve dersiam olarak bir

hayli talebe yetitirmi ve 1292'de

(1875) Mekke payesine kadar resmî

1230 rütbesi yükseltilip önceleri birkaç de-
""

fa ikamete memur olmutur. 10 Ce-

maziyelevvel 1308'de (22 Aralk

1890) 90 yan akn iken vefat eyle-

di. Fâtih Türbesi bahçesine defnedil-

mitir. Âlim, fâzl, kâmil, muhaddis,

müfessir, süzel konuurdu ve alçak-

gönüllüydü. Yetimi üç olu olup

bü^âik olu Medine mollas Hac b-
rahim Efendi ve dieri Mekteb-i 'dâ-

dî-i Mülki ilm-i akaid muallimi fâzl

Mustafa Âsim Efendi'dir. (IV. 558)

Nasûh Efendi (Hac) Güzelhisarl-

dr. Hanzâde hocas olup müderris

olmutur. 14 Muharrem ll40'da (1

Eylül 1727) vefat etti. (IV. 558)

Nasûh Efendi (Nasûhzâde) Nasûh

Efendi'nin(-^) torunu, Mehmed Efen-

dimin(->) oludur. Babasnn yerine

Bursa'da Hisar Tekkesi'ne eyh olup

1098'de (1687) vefat etti. Mücâhid ve

âbiddi. Yerine olu Alâeddin Al
Efendi geçti. (IV. 556)

Nasûh Kethüda Beylerden olup I6

Ramazan 97rde (28 Nisan 1564) ve-

fat etmitir. (V. 555)

Nasûh Nevâlî Efendi Akhisarldr.

Müderris ve III. Mehmed'e Manisa'da

iken mualli;:Ti oldu. 8 Cemaziyelahir

1003'de (18 ubat 1595) vefat etti. ki
gün sonra velinimeti padiah oldu-

undan evlâdn terifat- aliyye ile

taltif buyurdular. Âlim, air, münî idi.

Kitaplara talikat olup Khnya-y Sa-

adeti tercüme eyledi. Oullar Sa'-

deddin Efendi ve Ziyâeddin Efendi'

dir. Dier olu Atâullah Atâyî-Efendi'

dir(-^). Evlâdndan Ali Dâni Dede b.

Abdullah, Mevlevi eyhidir. (IV. 555)

Nasûh Paa Gümülcine veya Dra-

maldr. Aslen evlâd- raiyyetten olup

Musâhib Baltac Mehmed Aa'nn
hizmetinde bulunup müteferrika ve

baçavu oldu. Aann vefatnda voy-

voda, kapclar kethüdas ve mîrahûr

oldu. Mr erefe damad olup 1011 'de

(1602/03) Sivas beylerbeyi, 1012'de

(1603/04) Haleb beylerbeyi ve 1015'

de (1606/07) Diyarbekir valisi olup

ark seraskerlii ile vezirlik verildi. Ce-

maziyelahir 1020'de (Austos I6II)

sadrazam clup Zilhicce 1020 'de (u-
bat 1612) I, Ahmed'in kz Aye Sul-

tanla evlerdi. 23 Ramazan 1023'de

(27 Ekim 1()14) katiedildi. Okmeyda-
n'nda medfundur. Akll, âlim, fâzl

ise de gazap ve kindarlkla mehur-
du. Sadâretinde köpekleri Üsküdar'a

sürmütür. Oullarndan Ali Bey
1053'de (1643) idam edildi. Dieri

Ömer Bey'cir. Torunlarndan Mustafa

Bey olu Süleyman Bey 1222'de

(1807) ve kardei Nu'man Bey
1232'de (1817) vefat ederek Haydar-

paa'ya defedilmilerdir. (IV. 556)

Nasûh Paa (Azmzâde) Sa'deddin

Paa'nm oludur. Azmzâde Mehmed



Paa'ya damad oldu. n98'de (1784)

vezir rütbesiyle Divarbekir valisi ve

ev\^âl 1199'da (Austos 1785) çel ve

1200'de (1786) Teke mutasarrf oldu.

Zilka'de 1202'de (Austos 1788) ve-

zirlii kaldrlp Istanköy'e gönderil-

di. 1212'de (1797/98) vezirlii verile-

rek Hanya muhafz ve çel mutasar-

rf oldu. O aralk Msr'da Murad Bey'

le beraber bulunup 1213'de (1798/

99) Msr'da askeri kumandan oldu.

Rebiyüie\^el 12l4'de (Austos 1799)

Msr valisi olarak Franszlarla muha-

rebede yararlk gösterince murassa

bir klçla taltifnâme gönderildi. Son-

ra 1215'de (1800/01) Haleb valisi ol-

du. Azilden sonra Hama'ya çekilip

emekli oldu. 1229'da (1814) vebadan

vefat etti. am, Humus, Trablus, Lâz-

kiye, Çile ve Hama da hayrat varm.

Oullar Sa'deddin Bey ve Kaid Bey

vefat eylediler. Olu Ahmed Müey-

yed Paa hayattadr. Damad ve köle-

si Ali Aa'dan torunu olup bir dama-

d da Msri Küçük erif Paa'dr. Mü-

eyyed Paamn 14 l:adar hayatta evlâ-

d vardr. (IV. 558)

Nasûh Paa (Dell) Beylerden olup

969'da (1561/62) atur beyi olarak

senelerce dâim oldu. Sonra beylerbe-

yi olup 1006'da (1597/98) Sigetvar

beylerbeyi olup ICOS'de (1599/1600)

Popofça muharebesinde ehit oldu.

Cesur ve gayretliydi. (IV. 556)

Nasûh Paa (Osmanolu) Aydn
Güzelhisar'nda suhtelikten yetiip

serdengeçti aalm yakalayp 1110'

da (1698/99) Karaman beylerbeyi pâ-

yesiyle Saruhan'a muhassl oldu. 1115'

de (1703/04) Aydm muhassl olmu-

tur. Ar derecede sert olup Cemazi-

yelâhir 1120^de (Agustos-Eylül 1708)

Sam valisi ve emir4 hac oldu. Kethü-

das Halil Aa'ya Habe ve olu Ali

Bey'e 15 yanda iken Kudüs beyler-

beyilii ihsan ile çeitli vilâyetlere

adamlarn muhassl eyledi. Sayda ve

Trablusam' isteyince bakaldraca
anlalp hacdan dönüü srasnda ce-

zalandrlmasna memuren Yusuf Pa-

a gönderilmi ve Yafa'ya kaçp at

bir aaca çarpnca tutulmutur. Re-

ceb 1127'de (Temmuz 1715) idam

edildi. Gayet cesur, bilgili ve bilginle-

re sayglyd. Güzelhisarda cami ve

medrese yapt. Bu sene olu Ali Paa
da katiedilerek vefat etmitir. Osman-

l saltanaümn evlâdna ve adamlar-

na kadar inayet ve lutuflarn gördü-

ü halde hizmet etmemesi adn al-

çakmtr. (IV. 557)

Nasûh Paazade Mîr eref damad
sadrazam Nasûh Paa oullandr. Za-

manmza kadar gelmilerdir. (IV.

709)

Nasûhî Hüseyin Efendi Nasûh Aa'

nn(->) oludur. Müderris olup 1110'

da (1698/99) vefat eyledi. airdir. (IV.

557)

Nasûhî Mehmed Efendi (Hac) Üs

küdaridr. eyh a'bân- Kastamonî

torunlarndan Nasûhî adl zaUn olu-

dur. Karaba Ali Efendi'den el alp

Halveti oldu ve pîr-i sam diye tann-

d. Damad Hasan Paa, kendisine Üs-

küdar Doganclar'da bir zaviye yapt.

1117'de (1705/06) Eyüp Camii sah

vaizi oldu. Rebiyülâhr 1126'da (Ni~

san-Mays 1714) Kastamonu'ya gön-

derildi. evval 1127'de (Ekim 1715)

affolunup tekkesine döndü. 17 Ra-

mazan 1130 (14 Austos 1718) gecesi

vefat eyledi. Fâzl ve ermi saylanlar-

dan, olup ilâhîleri vardr. Olu Ali

Alâeddin Efendi yerine eyh olup

sonra vefat etmitir. Bunun yerine
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1232

Olu Fazluliah Efendi eyh olup vefa-

tnda olu emseddin Efendi eyh ol-

du. Vefatnda halen postniîn bulu-

nan Muhyiddin Efendi olmutur. Faz-

luliah Efendi'nin kznn olu brahim
ffet Bey'dir ki, bundan '^Nasûhîzâde-

ler" diye ulemâdan bir ube domu-
tur. Dier olu Fahreddin Mehmed
Efendi Maçka'da a'bânîye Zaviye-

si'ne n22'de (1710) eyh oldu. Sonra

vefat etmitir. Fazluliah Efendi^nin k-
znn olu Mehmed Me'sud Efendi

Doganclar'da Safvetî Paa Dergâh
eyhi olup 23 Zilka'de 1240 'da C9

Temmuz 1825) hacda vefat etti. Yeri-

ne olu Abdürrahim ükrî Efendi

eyh olup 24 Cemaziyelâhir 1284'de

(23 Ekim 1867) vefat eylemitir. Son-

ra olu Mes'ud Efendi bu dergâha
eyh olup 1298'de (1881) vefat etti ki,

kardei Said Efendi halen eyh bu-

lunmaktadr. (IV. 557/58)

Nasûhîzâde bak. Abdürrahim ükrî
Efendi; Fuad brahim Efendi; brahim
ffet Efendi; Mes'ud Efendi; Said Meh-
med Efendi; Sâmih Mehmed Efendi

Nasûhîzâde Halvetîye ricalinden ve

IIL Ahmed devri (1703-1730) eyhle-
rinden Nasûhî Mehmed Efendi evlâd
eyhlerdir. Üsküdar'daki Nasûhî Tek-
kesi postniîni Kirâmeddin Efendi

bunlardandr. Bir de kz çocuklarn-

dan gelme ulemâdan Nasûhîzâdeler

vardr ki, bunlardan biri sudûrdan

Meclis-i Maarif reisi Ali Haydar Efen-

di'dir. (IV. 709)

Nasûhzâde hak. Alâeddin Ali Efen-

di; Ali Paa; Nasûh Efendi

Nasûhzâde Bursa eyhlerinden bir

ailedir. (IV, 709)

Nâid Bey Hüsnî Mehmed Efendi'

nin(->) oludur. Maarif muhasebe

memuru olup 1292 (1875) tarihlerin-

de vefat ett: . Olu Memduh Bey rüsu-

mat azasmdandr. (IV. 296)

Nâid Eyroib Bey Tabip Mustafa

Bey'in oludur. Divan- Hümâyûn
kaleminden yetiip 1230'da (1815)

mukâtaaclkla hâcegândan oldu.

Sonra vezirlere kap kethüdas oldu.

1240'da (1S24/25) ve 1242'de (1826/

27) Anadolu muhasebecisi, e\^âl
1244'de (Nisan 1829) çavuba veki-

li ve tevkiî oldu. 1245'de (1829/30)

sade tevkiî Kalp ev-^âl 1247'de (Mart

1832) çavu^jba oldu. 1248'de (1832/

33) azilden sonra kap kethüdas kal-

d. 19 Rebiyülâhr 1255'de (2 Temmuz
1839) vefat etmitir. Kagarî yaknnda
medfundur. Olu Hayrî Ahmed Bey
ile kardei Izâm Mehmed Bey(-^), ya-

nma defnolundular. (IV 532)

Nâid îbra^im Bey Râtib Ahmed Pa-

a'nm oglucur. llöl'de (1748) dodu.
Enderun'a çera olunup mâbeynci
oldu. 1187'de (1773) kapcba olup

1203'de (1788/89) Emine Sultann
kethüdas oldu. 1206'da (1791/92)

vefat etmitir. Divan sahibi airdir.

(IV. 532)

Nâid îbratin Bey Enderun'dan

yetime olup Okmeydan eyhi ol-

mutur. 6 Ramazan 1282'de (23 Ocak
1866) vefat edip Eyüp'de Ebûssuûd
Efendi Mezarl'na defnedildi. (IV.

533)

Nâid Mehjned Bey Kâtib Efendi'

nin halifelerinden olup ev\'^âl 1248'

de (ubat-Mart 1833) sergi nâzn ve

hâcegândan oldu. Daha sonra vefat

etti. (IV. 533)

Nâid MeTimed Efendi Müderris,

1177'de (1763/64) Üsküdar mollas
oldu. Sonra vefat etmitir. (IV. 532)



Nâid Mustafa Efendi Mektûbî oda-

snda halife-i sân ^^e piskopos muka-

taacs olup bu senelerde Cl830'lar)

vefat etmitir. (V. 533)

Nâid Râid Paa (Hac) Evâmir-i

maliye kalemi hulefâsmdan olup ta-

ralarda muhasebecilik ve defterdar-

lklarda bulundu. Mîrimîran rütbesiyle

Mara mutasarrf oldu. Zilhicce 1284'

de (Nisan 1868) Adana mutasarrf

olup 9 Muharrem 1285 'de (2 Mays
1868) vezirlikle Haleb valisi oldu.

evval 1286'da (Ocak 1870) azlolu-

nup Receb 1288'de (Eylül-Ekim 1871)

ve haftasnda tekrar Adana valisi olup

Receb 1290'da (Ey;.ül 1873) azledildi.

1292 'de (1875) AnKara ve Cemaziye-

levvel 1293 'de (Haziran 1876) Suriye

valisi olup Zilhicce 1293'de (Aralk

1876-Ocak 1877) azlolundu. Muhar-

rem 1295'de (Oca:^ 1878) Muhacirin

Komisyonu reisi olup sonra Hicaz va-

lisi oldu. 1297'de (1880) azledilip

1298'de (1881) Cezâyir-i Bahr~i Sefid,

sonra zmir ve Hamd Paa'nm vefa-

tnda tekrar Suriye valisi oldu. 10 Re-

ceb 1305'de (23 Mart 1888) anszn
vefat etti. Güzel konuurdu ve cerbe-

zeliydi. Oullar vardr. (IV. 533)

Nâid Safvet EfeiLidi Yeniehr-i Fe-

narhdr. 1243'de (:827/28) vefat etti.

airdir. (IV. 532)

Nair Mehmed Efendi Kethüda kâ-

tibi kalemi serhalifesi ve bölükât kâti-

bi olup vefat eden Seyyid Hac Ah-

med Niyaz Efendi'nin oludur. Ka-

lemden yetierek hâcegândan oldu.

1246'da (1830/31) Tersane'de reis ve-

kili olup sonra Dahiliye Nezâreti kuru-

lunca serhalife oldu. 1254'de (1838)

deâvî muavin-i sânîsi, Ramazan 1276'

da (Mart-Nisan 1860) ûlâ sânîsiyle da-

hiliye kâtibi ve Receb 1278'de (Ocak

1862) deâvî muavin-i evveli oldu. 14

Receb 1288'de (29 Eylül 1871) vefat

eyledi. Ayrlkçemesi'nde, 1228'de

(1813) vefat eden kaynpederi Kad-
köylü Mehmed Es'ad Aa'nn yanma
defnedilmitir. Salih, dindar, dervi

huyluydu. Olu Ahmed Es'ad Efendi

1278'de (1861/62) vefat etmitir. (IV.

533)

Nâtk Mehmed Çelebi Edirnelidir.

Doramac Mehmed Paa'ya mensup
olup kâtip ve emekli oldu. Bir aralk

sarraf ve attar da olmutur. 1129'da

(1717) vefat etti. Mehur airlerden-

dir. (IV. 534)

Na'tî Çelebi stanbulludur. Kâtip

olup Süleyman Paa'ya Msr'da di-

van kâtibi oldu. 860 'da (1456) vefat

etti. airdir. (IV. 568)

Na'tî Mehmed Efendi Gelibolulu-

dur. Nianc Abdurrahman Paa'ya

intisap ederek Malkara'ya müftü oldu

ve sonra Tekfurdag müftüsü olup

1090'da (1679) vefat etti. Usta airdir.

(IV. 183)

Na'tî Mustafa Aa Kapcba ve

Han kap kethüdas olmutur. 1152'

de (1739/40) srlar açklad suçla-

masyla bir tarafa sürüldü. (IV. 430)

Na'tî Mustafa Efendi Defterdar Kü-

çük Hüseyin Paa'nm oludur. Ende-

run'dan hâcelik ile çera buyurulup

silahdar kâtibi oldu. Sonra tezkire-i

evvel oldu. Receb 1127'de (Temmuz
1715) ordudan döndürülüp üç sene

felçli kalarak Rebiyülâhir 1130'da

(Mart 1718) vefat etti. airdir. (IV. 568)

Natta' Hüseynî Badad seyyidlerin-

dendir. I. Bâyezid (Yldrm) devrin-

de (1389-1402) Anadolu'ya gelip

Bursa'da Ebû îshak Zaviyesi buna bi-

na olunarak seyyidlere nazr oldu ve
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zaviye tevliyetini evlâdna vakfetti.

Vefatnda olu Seyyid Mehmed sey-

yidlere nazr olup L Mehmed (Fâtih)

devrinde (1451-1481) vefat eyledi.

Hatta padiaha nakl bir döeme i-

leyerek takdim eyledi. Muhteremdi.

Bu zatn olu Seyyid Zeynelâbidm

Efendi'dir(-^). Onun olu Ali Efendi'

dir(->). (IV. 559)

Natta'zâde bak. Ali Çelebi; Ali Efendi

Natta'zâde I. Bâyezid (Yldrm) dev-

rinde (1389-1402) sey^âdler nâzn

olan Seyyid Natta'nm oullardr, (IV.

709)

Navluncu bak. Hasan Paa

Nâyâb erif Efendi Tahvil kalemin-

de ilerleyip 1228'de (1813) hâcegân-

dan oldu. 1244'de (1828/29) Mora

muharriri ve sonra vüzerâ kap ket-

hüdas oldu. 1248'de (1832/33) vefat

etti. Kâtip, airdir. (IV. 540)

Nâyî Osman Dede stanbulludur.

1108'de (1696/97) Galata Mevlevîha-

nesi eyhi oldu. Il42'de (1729/30)

vefat eyledi. Tekkede medfundur.

airdir. Olu, Abdülbâkî Dedemdir.

(III. 427)

Nayzen bak. Mustafa Bey

Nâzm Abdürrahim Efendi (lâhî-

2âde) Seyyid Süleyman Efendi'nin

oludur. Bursaldr. Müderris olup

1190 (1776) tarihinden sonra vefat et-

mitir. (IV. 535)

Nâzm Ahmed Bey (Keçecizâde)

Fuad Paa'mn büyük oludur. Mek-

tûbî-i sadr- âlî ve âmedî kalemlerine

girerek Zilhicce 1276'da (Haziran-

Temmuz 1860) Meciis-i Âlî-i Hazâin

bakâtibi oldu. Zilka'de 1278'de (Ma-

ys 1862) Meclis-i Vâlâ azasndan

olup 21 Zilhicce 1280^de (28 Mays
1864) Kanlca'da babasnn sahilha-

nesinin rhtmnda anszn vefat et-

mitir. iman, yumuak huylu , cer-

bezeli, oburdu. Oullar Hikmet Bey

ve Read Bey'cir. (IV. 535)

Nâzm Efendi Divan- Hümâyûn ka-

leminden çkarak tahvil kesedar ol-

mutur. Cemaziyelevvel 1256'da

(Temmuz 1840) vefat etti, (IV. 535)

Nâzmü Efendi Divan kaleminden

yetiip divan kâtibi, sonra Meclis-i

Vâlâ mazbata odas serhalifesi, sonra

Ziraat Meclisi azas, sonra ûlâ le Bur-

sa ve sonra Bosna Meclis-i Ziraî reisi

ve 1268'de (1852) Bosna defterdar

olup Rebiyülâhr 1269'da (Ocak-u-

bat 1853) vefat etti. airdir. (IV. 535)

Nâzm Hüseyin Efendi 1244'de

(1828/29) mektûbî-i maliyeye girip

30 seneden fazla devam ile vefat ey-

ledi. airdir. (lY. 535)

Nâzm Mehrred Efendi Sûfî Ali

Efendi'nin damad olup kad olmu-

tur. 1186'da (l'72/73) vefat etti. air-

dir. (IV. 535)

Nâzm Melmed Efendi Ayntabl-

dr. Kitabetle Rumeli Ordusu'nda bu-

lunmutur. Sultan Abdülmecid devri

(1839-1861) airierindendir. (IV. 535)

Nâzm Mehped Efendi (Kara) s-

tanbulludur. Müderris olup Hac Se-

lim Giray evlâdna muallim oldu. Ça-

talca'da Han çTtliinde oturdu. 1116'

da (1704/05) \^efat eyledi. Arapça ve

Farsçay bilir. Divan sahibi airdir.

(IV. 535)

Nâzm Mustafa Efendi Yenibahçeli

Ördek smail Aga'nm oludur. Yeni-

çeri kalemi halifelerinden olup ba-

halife olmutur. Muharrem 1108'de

(Austos 1696 ) yeniçeri kâtibi olup o

sene Nemçe nuharebesinde vefat et-

mitir. Divan eâhibi airdir. (IV. 534)



Nazr hak. Ahmed Paa; Hüseyin

Aa; Hüseyin Aa
Nâzrzâde bak. Mehmed Efendi;

Mehmed Efendi; Ramazan Efendi

Nazif Ahmed Bey stanbulludur.

1240'da (1824/25) Msr'a gidip aske-

re girerek miralay olmumr. 1251 'de

(1835/36) vefat etti. Usta airdir.

Müntahahât-t Mîr Nazif h^Amxn ese-

ridir. (IV. 564)

NazifAhmed Bey (smail Beyzade)

Sirozludur. Müderris, evval 1266'da

(Austos 1850) Yeniehir mollas ve

Muharrem 1279'da (Temmuz 1862)

bilâd- hamse molks olup o senenin

Zilka'desinde (Nisan-Mays 1863)

Mekke payesi oldu. Birkaç sene son-

ra vefat eylemitir. 3V. 566)

Nazif Ahmed Bey (Keskin Aazâ-
de) Mektûbî-i maliyeden yetierek

Anadolu mümeyyizi ve Pepe Mehmed
Paa'ya damad oldu. 125rde (1835/

36) hâcegânhk verilip Zilhicce 1256'

da (ubat 1841) maliye kâtibi, bura-

dan Cemaziyelâhi: 1273'de (ubat

.1857) posta nâzn, 1275'de (1858/59)

zecriye nâzn, sonra Aydn ve Rama-

zan 1284'de (Ocak 1868) Tekfurdag

mutasarrf ve 1288'de (1871) vilâyat

kap kethüdas olup 27 Muharrem

1303'de (5 Kasm 1385) vefat etmitir.

Süleymaniye'de medfundur. Râif

adnda bir olu vardr. Zengindi. (ÎV.

566/67)

Nazif Ahmed Efendi Hac Selim

Aga'nn oludur. Kaleme girip Dürri-

ehvar Hanm' nKâhlaymca I. Ab-

dülhamid'e yaknlk kazand. Tahta

çknda kendisi, Dabas ve kardei

ricâl- devlet srasna girdiler. Hâce-

gânhkla masraf kâtibi, 1189'da (1775)

ehremini, ardndan matbah emini ve

1190'da (1776) ruznâme- evvel ve

119rde (1777) çavuba, 1192'de

(1778) darbhane emin ve a'bân

1193'de (Austos-Eylül 1779) ikinci

defa çavuba, 1194'de (1780) tevkiî

ve Receb 1195'de (Temmuz 1781)

üçüncü defa çavuba olup Rama-

zan 1196'da (Austos 1782) ayrld.

Rebi^rüievvel 1197'de (ubat 1783)

bamuhasebeci, evvâl'de (Eylül)

defter emini, Cemaziyelevvel 1198'de

(Mart 1784) defterdar- kk- evvel, 4

Receb 1199'da (12 Mays 1785) sadâ-

ret kethüdas olup 7 Zilka'de 1199'da

(11 Eylül 1785) azledildi, Rebiyülev-

vel 1200'de (Ocak 1786) tevkiî, ev-
vâl'de (Austos) tersane emini, 1202'

de (1787/88) defter emini ve Zilka'de

1202'de (Austos 1788) ikinci defa sa-

dâret kethüdas oldu. 27 Ramazan

1203'de (21 Haziran 1789) ordudan

kardeiyle birlikte çarlp gelince kat-

ledildi. Üsküdar'da babasnn yannda

medfundur. Müni, mukbil, bende-

gân- devlete arka çkmazd. Halil Ha-

mid Paa'nn bahtszlna sebep ol-

du. ki kz kald. kbâlinde bir hayr

eserine muvaffak olamad. (IV. 562)

Nazif Ahmed Efendi Samakoludur.

Devriye mollalarndan olup ilk Trab-

lusgarp'a molla olarak gitmiür. Âm
ve fâzld. Bu senelerde (1840'lar) ve-

fat etti, (IV. 564)

Nazif Almed Efendi (Kasdecizâ-

de) Sudûrdan Mustafa Nurî Efendi'

nin oludur. Müderris, Muharrem

1262'de (Ocak 1846) Galata mollas,

Receb 1270'de (Nisan 1854) Edirne

mollas, Zilka'de 1270'de (Austos

1854) Mekke, sonra stanbul ve Ana-

dolu payelerini elde eylemitir. 8 Re-

ceb 1284'de (5 Kasm 1867) vefat etti.

Bilgili, edip, iffetli, sard. Olu Ce-
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mil Efendi Varna niyabetinde cinnet

getirip senelerce hasta kalm ve ni-

hayet yanarak vefat etmitir. Olu
vardr. (IV. 566)

Nazif Ahmed Efendi (Keâfzâde)
Müderris, 1232'de (1817) Galata ve

Muharrem 1240'da (Eylül 1824) am
mollas olup 1242'de (1826/27) Mek-

ke payesi oldu. Sonra vefat etti. (IV.

563)

Nazif Ahmed Efendi (Safâyîzâde)

Kâtip ve sonra hâcegândan oldu. Çe-

itli görevlerde bulunup 1225 'de

(1810) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. (IV. 563)

Nazif Ahmed Efendi (Safâyîzâde)

Çavuzâde emseddin Efendi'nin da-

mad olup hâcegândan oldu. 1266'da

(1850) vefat etti. (IV. 563)

Nazif Ahmed Efendi (Sahhaflar

eyhzâde) Bamüse\^id Mustafa

Efendi'nin olu ve sudürdan Es'ad

Efendi'nin yeenidir. 1240'da (1824/

25) müderris, Cemaziyele^^^el 1251'

de (Eylül 1835) Kudüs, a'bân 1267'

de (Haziran 1851) am mollas, Re-

ceb 1268'de (Nisan-Mays 1852) Mek-

ke payesi, sonra stanbul ve Anadolu

payesi oldu. 1275'de (1858/59) vefat

eyledi. Alim, airdir. Eserleri: Sefme-

tü 7-Vüzerâ, Nisabil 'Ulhtisâb, Nuh -

betü'l-Fiker, Telbisu'l-Meân, Risâle-i

Kevâkibî, Ta'limü'l-Müteâllim, Ta-

bakât- erbûbî tercümeleri, Türkçe

erh -i Kaside-i Ser-agâz- Hicaz,

Surnâme. (IV. 565)

Nazif Ahmed Paa Mîrlivâ olup

1278'de (1861/62) vefat eyledi. Egri-

kap'ya defnedildi. (IV. 565)

Nazif Bey Mektûbî-i sadâretten yeti-

ip 1249'da (1833/34) Divan- Hümâ-
yûn âmedî halifelerinden oldu. Sonra

sadâret serhalifesi olup Cemaziyelâ-

hir 1256'da (Austos 1840) evkaf mu-

hasebecisi ve Cemaziyelâhir 1257'de

(Temmuz-/Lgustos 1841) deâvî mu-

avin-i evveli ve Safer 1258'de (Mart-

Nisan 1842) dahiliye kâtibi ve Safer

1267'de (Aralk 1850) terifata olup

Safer 1273^de (Ekim 1856) vefat etti.

Olu Hüseyin evket Bey Zilka'de

1268'de (Agustos-Eylül 1852) vefat

edip Eyüp'e defnedildi. (IV 565)

Nazif Bey Gümrükten yetiip rüsu-

mat mümeyyizi oldu. Orann tara

nezâretlerinde bulunup Sâdk Efen-

di'nin vefatnda Telgraf Nezâreti'nde

muhasebeci olmutur. 9 sene sonra

26 Muharrem 1306'da (2 Ekim 1888)

vefat ederek Eyüp'e defnedilmitir.

Hesap ile::ini bilir, musikiinas, gü-

zel ahlâk sahibiydi. (IV 567)

Nazif Bey Taraldr. Askerlikten ye-

tiip Babâli tomruk müdürlüünde

30 sene bulunarak miralay olmu ve

22 Cemazivelevvel 1309'da (31 Aralk

1891) vefat eylemitir. Yal ve iyi

huyluydu. CIV. 567)

NazifDede Kasmpaa Mevlevîhane-

si eyhi Se^yid Mehmed Dede'nin(->)

torunu, Ali Dede'nin oludur. Erzin-

can Mevlevâhanesi eyhi olup 1243'

de (1827/28) vefat eylemitir. (IV.

270)

Nazif Efendi Mektûbî kaleminden

yetiip hâcegândan ve bahalife ol-

du. 22 Ramazan 1202 'de (26 Haziran

1788) vefa: etti. Egrikap'da medfun-

dur. (IV 562)

Nazif Efendi Enderûnludur. Silahdar

aalndan yetierek Zilhicce 1240'

da (Temmuz-Austos 1825) kahveci-

ba oldu. Rebiyülâhr 1244 (Ekim

1828) ortalarnda saraydan çkarld.

Sonra vefa: etmitir. (IV. 563)



Nazif Efendi Evkaf- hümâyûn me-
murlarndan olup Haremeyn evkaf

müdürü ve 1252'de (1836/37) evkaf

muhasebecisi olup Cemaziyelâhir

1256'da (Austos 1840) ayrld. Sonra

Meclis-i Evkaf s zas ve tara memuri-

yetlerinde bulunup nihayet Hare-

meyn~i erifey müdürü olmutur.

Azledilmi olarak 10 Zilka'de 128rde

(6 Mart 1865) vefat eyledi. Duvard-
bi'nde medfundur. QV. 566)

Nazif Hasan Dede Yeniehididir.

Muhaddis Hac Halil Efendi'nin olu
olup 1225'de (1310) domutur. Mev-

levi olup hacca gitmitir. Vatanna dö-

nüünde bir n.evlevîhane ina etti.

1270^de (1853/54) Beikta Mevlevîha-

nesi eyhi olmutur. 1277'de (1860/

6l) vefat etti. Âlim, air, zarif idi. Kös-

tem suyunda bir köprü yapt. 7-8 ya-

ndaki olu Hüseyin Fahreddin

Efendi, vekili olup büyüdükte Yeni-

kap Mevlevîhanesi eyhi Osman
Efendi'ye damad olmutur. Halen
postniîn olarak Mevlevi arif ve airle-

rindendir. (IV. 565)

Nazif brahim Efendi Ankaraldr.

Gençliinde stanbul'a gelerek baz
rical hizmetinde bulundu. Kalemden
yetierek hâcegândan olup 1176'da

(1762/63) mevkufatç, sonra beylikçi,

sonra kethüda kâtibi ve 1183 'de

(1769/70) Anadolu muhasebecisi ol-

du. 1185'de (17^1/72) bamuhasebe-
ci, 1186'da (1772/73) defter emini ve

9 Zilka'de 1189^da (1 Ocak 1776) sa-

dâret kethüdas oldu. Hasta bünyeli

olduundan 40., yani Zilhiccenin 23.

günü (14 ubat 1776) vefat etti. Mah-
mud Paa Camii'ne defnedildi. Ge-

çim ehli ve ülfet sahibi, sâdk bir zat

idi. Olu ricalden Es'ad Mehmed
Efendi'dir. (IV. 561/62)

Nazif brahim Efendi Maliyeden

yetierek Hac Said Efendi'ye damad
oldu. Defterdar kesedar iken 20 Re-

biyülâhr 1247'de (28 Eylül 1831) ve-

fat edip Karacaahmet'e defnedilmi-

tir. (IV. 563)

Nazif brahim Efendi (Tolsunzâ-

de) Erzurumludur. Devriye mevâlî-

sinden olup 1260'da (1844) Mara
mollas oldu. Bu senelerde vefat etti.

(IV. 564)

Nazif Mehmed Bey Koca Yusuf Pa-

a'nm oludur. 1200'de (1786) mü-
derris, 1230'da (1815) Selanik kads
ve sonra am mollas ve 1241 'de

(1825/26) Mekke payesi ve 1242'de

(1826/27) stanbul payesi ve 1245 'de

(1829/30) stanbul kads ve 1246'da

(1830/31) Anadolu payesi ve 1 Ce-

maziyelâhir 125rde (24 Eylül 1835)

Anadolu kazaskeri olup 19 Receb

1255'de (28 Eylül 1839) vefat etti.

Erenköy'de medfundur. Olu Aziz

Paa mirliva olup Sultan Abdülaziz

devrinde (1861-1876) çocuksuz vefat

etti. (IV. 564)

Nazif Mehmed Bey Süleyman Paa'
nn(->) oludur. Selanik defterdarl-

ndan azledilmi olarak Rebiyülev-

vel 1271 'de (Kasm-Arahk 1854) vefat

etmitir. Yahya Efendi Tekkesi'nde

medfundur. (IV. 565; IH. 96)

Nazif Mehmed Bey Ispartaldr.

Yükselerek Zabtiye Meclisi bakâtibi,

Rebiyülâhr 1265'de (Mart 1849) zab-

tiye muhasebecisi, evval 1268 'de

(Temmuz-Austos 1852) rüsumat

muhasebecisi, 1269'da (1852/53) Si-

listre defterdar, 1270'de (1853/54)

ûlâ e\'veli ile Meclis-i Vâlâ azas ve

e\"v'âl 1271 'de (Temmuz-Austos
1855) ilâveten zabtiye muavini oldu.

Rebiyülâhr 1273'de (Aralk 1856) ve-
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fat eyledi. Silistre muhasarasnda bu-

lunmu gayretli bir zat idi. (IV. 294)

Nazif Mehmed Efendi Trhala'da

müderris ve kad oldu. Muharrem

1106'da (Austos-Eylül 1694) vefat

eyledi. Divan sahibi airdir. (IV. 561)

Nazif Mehmed Efendi Abdullah Rf-

kî Efendi'nin oludur. 1184'de

(1770/71) babas yerine Hüdâî Dergâ-

h eyhi olup I. Abdülhamid devrinde

(1774-1789) vefat eyledi. (IV. 562)

Nazif Mehmed Efendi stanbullu-

dur. Enderun'da yetierek Hrka-i Sa-

adet serhademesi oldu. Rebiyülevv^el

1265'de (ubat 1849) ûlâ evveliyle

hazine-i hümâyûn kethüdas olup 29

Cemaziyelâhir 1265'de (22 Mays
1849) yangnda Alay Kökü önüne

geldiinde birden vefat etmitir. Üs-

küdar'da Eski Menzilhane'de med-
1238 fundur. airdir. (IV. 564/65)

Nazif Mehmed Efendi Hâdimlidir.

124l'de (1825/26) müderris oldu.

Sultan Abdülmecid devri (1839-1861)

sonlarnda vefat eylemitir. Usta air-

dir. D/t'an i vardr. (IV. 565)

Nazif Mehmed Efendi Maliyeden

yetiip tara defterdarlklarnda bu-

lunmutur. 11 Receb 1295'de (11

Temmuz 1878) vefat etti. Yahya Efen-

di Tekkesi'ne defnedildi. (IV. 566)

Nazif Mehmed Efendi (Hac) lim

tahsili ile fenn-i sakk'da meleke ka-

zanmt. Nâiblikle gezerek mevâlîden

iken Girit nâibliginden azledilmi ola-

rak 2 Rebiyülâhr 1310'da (24 Ekim

1892) vefat eylemitir. Çelebi merhu-

mun yanma defnedilmitir. (IV. 567)

Nazif Mehmed Efendi (Kethüdâ-

zâde) Müderris ve Zilhicce 1248'de

(Nisan-Mays 1833) Yeniehr- Fenâr

mollas oldu. 1259'da (1843) am

mollas olup 23 Rebiyülâhr 1260'da

(12 Mays 1844: vefat etti. (IV. 564)

Nazif Mehmed Efendi (Seyyid)

Haremeyn-i erifeyn hazinesi müdü-

rü olup Zilhicce 1282'de (Nisan-Ma-

ys 1866) vefat eli. Çemberlita'da Atik

Ali Paa Camii kabristannda medfun-

dur. (II. 363)

Nazif Mehmed Paa Manastrhdr,

Kalemden yetiip Serdâr Ömer Pa-

a'ya divan kâtibi olmutur. Bu saye-

de mîrimîran olarak Üsküp 'e muta-

sarrf olup uzun yllar Üsküp ve Priz-

ren'de kalp beylerbeyi payesi dahi

olmutur. Sonra birkaç sene de Ku-

düs mutasarrf olup azledilmiti. 22

Cemaziyelevve^ 1293 'de (15 Haziran

1876) vezir rütbesiyle Kosova valisi

oldu. 1296'da (1879) evkaf nâzn
olup birkaç ay sonra ayrld. 1297'de

(1880) Bursa valisi, 1301'de (1883/

84) zmir valisi ve 1305'de (1887/88)

Suriye valisi (3up 20 Rebiyülâhir

1307'de (14 Kasm 1889) am'da ve-

fat etmitir. Tedbirli, münî, yumuak
huylu, zevkine dükündü. Oullar
rfan Bey, Ken'an Bey ve Nâzm
Bey'dir. (IV. 567)

Nazif Mustafs Bey (Halil Hamid
Paazade) Sudûrdan Arif Bey'in kz
Hamide Hamm'm oludur. Müderris

ve Sofya mollas olmutur. Safer

1263'de (Ocak-ubat 1847) Mekke
pâyesiyle am kads oldu. evval

127rde (Haziran-Temmuz 1855) s-

tanl'^ul payesi, ev\^âl 1276'da (Nisan-

Ma\ - 1860) stanbul kads olup Zil-

hicctr 1276'da (tîaziran-Temmuz 1860)

Anae :lu payesi ve Cemaziyelâhir

1280 Of (Kasm-Aralk 1863) Meclis-i

Maarif azas oldu. 128rde (1864/65)

vefat edip Ha;/darpaaya defnedil-

mitir. (IV. 565/ '66)



Nazif Mustafa Efendi Kocamustafa-

paal bir solaktanm oludur. Mü-

neccimba Halil Efendi'den tahsil

eyledi. 9 sene 3ogdan'da kâtip ol-

duktan sonra Üçanbarî Mehmed
Efendi 'ye ve sonra Nuh Efendi'ye in-

tisap etti. Müverrih Râid Efendi ile

îran'a gidip sonra Tavukçu damad
Mustafa Efendi sahiplenerek hâce-

gânlkla stanbul mükataacs etti. Re-

biyülâhir 1154'de (Haziran-Temmuz

1741) ran sefiri maiyetine memur ol-

du. Muharrem 1159'da (ubat 1746)

maliye tezkirecisi ve ran sefiri oldu.

Döndükten sonra llöO'da (1747) Ana-

dolu muhasebecisi, ll6rde (1748)

mukabele-i süv^ri, sonra ehremini,

2 Rebiyüievvel ll64'de (29 Ocak

1751) sadâret kethüdas oldu. 10 Mu-

harrem ll66'da (17 Kasm 1752) azle-

dilerek Edirne'ye gönderildi. 14 Rebi-

yülâhr ll68'de C28 Ocak 1755) vefat

eylemitir. Kocamustafapaa'da med-

fundur. lim ve marifet, iir ve ina sa-

hibiydi. Olu Mehmed Emin Efendi

genç iken 1176'da (1762/63) vefat

ederek yanma defnedilmitir. (IV. 56 1)

Nazif Mustafa Ifendi Abdî Paa'nm
kap kethüdas clduundan hâcegân-

dan oldu. 11 Safer 1199'da (24 Aralk

1784) vefat etti. Karacaahmet'de

medfundur. (IV. 562)

Nazif Mustafa Efendi Müderris ve

Fetvahane müsevvidi olup 1248'de

(1832/33) Üsküdar mollas oldu.

1257'de (1841) vefat ederek Sedefçi-

ler'de Merzifonî Mustafa Paa Medre-

sesi önünde defnedildi. (IV. 564)

Nazif Mustafa Efendi (Hac) Baba-

s Yedikuleii mezunlarndan Hattat

Mehmed Efendi'nin oludur. Ende-

run'dan yetime olup 1223'de (1808)

mâbeynci oldu. Sonra Sultan Bâyezid

ruznamçecisi olarak çkt. 1224'de

(1809) tophane nâzn ve 1225'de

(1810) süvari mukabelecisi ve 1228'

de (1813) humbarahane nâzn, sonra

tersane, ehremini, surre emini ve sul-

tan kethüdas oldu. 1237'de (1821/22)

yine ehremini oldu. Azilden sonra

zmit kereste nâzn olup 1240'da

(1824/25) îzmit'de vefat etti. 60 ya-

ndayd. Kâtip ve airdir. (IV. 563)

Nazif Mustafa Efendi (Hac) stan-

bulludur. Cemaziyelâhir 1279'da (Ara-

lk 1862) Girit mollas, sonra Mekke

payesi, Zilka'de 1289'da (Ocak 1873)

evkaf müfettii, sonra stanbul ve Ana-

dolu payesi, 1302'de (1884/85) Ana-

dolu kazaskeri, sonra Rumeli payesi

olmutur. a'bân 1306'da (Nisan 1889)

vefat etti. Âlim, kâmil, sâiih, dindar,

ksa boyluydu. (IV. 567)

Nazif Mustafa Efendi (Kâmilîzâ-

de) Ricalden Kâmili smail Efendimin

oludur. Enderun'da yetiip kiler ket-

hüdas oldu. Saraydan çkarldktan

sonra hâcegândan olup 1222'de

(1807) esham muhasebecisi vekili,

sonra arpa emini oldu. Baka görev-

lerde bulunup 1235'de (1819/20) Ha-

leb'e ve sonra Msr'a memuren gitti.

Sonra nüzul emini oldu. Receb 1237'

de (Nisan 1822) ikamete gönderilip

cezadan sonra 1246'da (1830/31) Ha-

remeyn muhasebecisi oldu ve 1247'

de (1831/32) memuren Msr'a gönde-

rildi. Ramazan 1249'da (Ocak-ubat

1834) Msr kap kethüdas oldu. Ce-

maziyelevvel 1252'de (Austos-Eylül

1836) vefat etti. Olu Nâif Mehmed
Bey(-^) ile Müfid Bey'dir. (IV. 563)

Nazif Paa Topçu Mektebi'nden ye-

tiip Sultan Abdülmecid'in kurenâ-

sndan olmutur. Sonra miralaylkla

Tophane'ye memur olup sonra liva
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olmu ve 1294'de (1877) vefat eyle-

mitir. (IV. 566)

Nazif Seyyid AbduUah Çelebi (Ha-
c Mü'roinzâde) Bursaldr. 1115'de

(1703/04) vefat etti. airdir. (IV. 561)

Nazif Seyyid Ahmed Efendi (Keta-

nîzâde) Enderun'dan yetierek Zey-

neb Sultan Camii kâtibi oldu. 1238'de

(1822/23) hâcelik ile ulûfeciyân kâti-

bi olup 124rde (1825/26) küçük ka-

le tezkirecisi ve 1245'de (1829/30)

kâd-i enderün emini, sonra dahiliye

kalemi kinci halifesi olup 1257'de

(184) vefat edip Duvardibi'ne def-

nedildi. (IV. 564)

Nazif Süleyman Efendi Kâtip Vecdi

Efendi'nin oludur. Diyarbe kirlidir.

Mahkeme ve divan kitabetinde bulu-

nup 1265'de (1849) vefat eyledi. (IV.

565)

Nâzik Abdullah Efendi Bursaldr.

Müderris, Konya mollas olup Kon-
ya'da Rebiyülevvel 1098'de (Ocak-

ubat 1687) vefat etti. airdir ve Di-
vand olup tasavvufdan însan-t Kâ-
mil 2id\ bir eseri vardr. (III. 369)

Nâzikî Mehmed Efendi stanbullu-

dur, Müderris, kad oldu. Erdek kad-
s iken 1032'de (l623) vefat etti. Di-

van sahibi airdir. (IV. 532)

Nâzikî Mustafa Efendi Nâzikî Meh-
med Efendi'nin olu olup müderris

oldu. 1076'da (1665/(>Q vefat eyledi.

Fâzl, airdi. (IV. 399)

Nazîm shak Efendi (Sun'ullah

Efendizâde) (Hac) Mehur kadlar-

dand. 11 Ramazan 12l4'de (6 ubat
1800) vefat etmiür. Bahariye'de med-
fundur. Gönül adam ve airdi, (I. 328)

Nazîm Yahya Efendi Edirnelidir.

eyh Neatî Efendi'nin oludur. 1139'

da (1726/27) vefat eyledi. airdir. (W.

568)

Nazîm Yahya. Efendi stanbulludur.

Arz Mehmed Dede'den el ahp Mev-
levî olmutur. Mûsikîhân olup IV.

Mehmed kuruyemiçibal ihsan

buyurmutur. 80 yanda iken Cema-
ziyelâhir 1139"da (ubat 1727) vefat

etti. iir ve inâda akran nadir, mûsi-

kîde mahirdi. Divan\ vardr. (IV.

568)

Nazîmî Ahmed Efendi (Hac) Di-

van- Hümâyûn kaleminde yetierek

rüûs-i hümâyûn kesedar oldu. 1182'

de (1768/69) vefat eylemitir. Egrika-

prya defnedilmitir. Olu Frdevsî

Efendi'dir. (IV^ 568)

Nazrî Ahmed Efendi (Hazinedar-

zâde) Sofyaldr. Müderris olup a'
ban 1071 'de (Nisan l66l) vefat etü.

airdir. (I. 219:^

Nazirî Mehmed Efendi Selâniklidir.

Müderris ve kad olup 1085'de (1674/

75) vefat eyleci. airdir. (IV. 182)

Nazirîzâde hak. Emin Mehmed
Efendi

Nazh bak. Mahmud Efendi

Nazmî Bey 1242'de (1826/27) do-
mutur. 1266xla (1850) Bâb- Seras-

kerîye girerek 1279'da (1862/63) ni-

zamiye kâtibi oldu. Rebiyülâhir 1280'

de (Eylül-Ekim 1863) hassa muhase-

becisi, Rebiyülâhir 1285'de (Temmuz-
Agustos 1868) Dâr- ûra azas, Mu-
harrem 1286'da (Nisan-Mays 1869)

tekrar hassa muhasebecisi, Cemazi-

yelâhir 1287'de (Eylül 1870) Dâr- û-
ra azas, a'bân 1288'de (Ekim-Kasm
1871) kap kethüdas, sonra tophane

muhasebecisi v^e Muharrem 1292'"de

(ubat 1875) bahriye muhasebecisi ve

Safer 1294'de (ubat-Mart 1877) bâlâ

rütbesiyle bahriye müstear, Cemazi-

yelewel 1295' de (Mays 1878) ûra-



yi Devlet azas \e a'bân'da (Aus-

tos) tekrar bahriye müstear olup

1296 (1879) tarih:erinde vefat eyledi.

Nâmk Paa'nm damaddr. Olu ha-

riciye memurlarndan Tevfik Bey'dir.

(IV. 561)

Nazm Efendi Bagdadldr. 1066'da

(1655/56) vefat e iti. Divan sahibi a-
irdir. (IV. 560)

Nazm Efendi Kalemden yetiip

beylikçi ve 1098'de (1687) reisülküt-

tab oldu. Muharrem llOO'de (Kasm
1688) ayrld. Sonra 1107'de (1695/

96) defter emini olarak sonra vefat

eyledi. (IV. 560)

Nazm Efendi Bursaldr. Sultan Ab-

dülmecid devri (:_839-186l) airlerin-

dendi. (IV. 561)

Nazm Hasan E^ede Msr Mevlevî-

hanesi eyhi olup stanbul'a geldi.

1125'de (1713) vefat etti. air ve

münidir. (IV. 560)

Nazm Mehmed Efendi stanbullu-

dur. Kad iken terkle Zalpaa'da bir

hücrede sakin olmutur. 1090'da

(1679) vefat elli.. Divan sahibi airdir.

(IV. 560)

Nazm Mehmed Efendi Kocamus-

tafapaaldr. Tacir Ramazan b. Rüs-

tem'in olu olup 1032'de (l623) do-
du. Tahsille Ha.vetî oldu. 1066'da

(1655/56) Yavaça Mehmed Aa Tek-

kesi eyhi olup 1115'de (1703/04) Va-

lide Sultan Camii vaizi oldu. 24 evval

1120'de (6 Ocak 1709) vefat eyledi.

Türbesinde medfundur. Hadis ve tef-

sirde yegâne, air, âbid, zâhiddi. Hal-

veti eyhlerini anlatan Türkçe Hediy-

yetü'l-lhvân, manzum Miyaru't-Tarî-

ka, Mesjevî-i erifin ilk Türkçe nazm
ve Divan\ vardr, Olu Abdurrahman

Refiâ Efendi'dir. (IV. 560)

Nazm Mustafa Efendi (Bahâed-

din Ahmed Efendi Hafidi) Müder-

ris, evval 1269'da (Temmuz 1853)

zmir mollas, Muharrem 1280'de

(Haziran-Temmuz 1863) Msr molla-

s ve Muharrem 1289'da (Mart 1872)

Mekke kads oldu. Sonra vefat eyle-

mitir. (IV. 481)

Nazmî Nizamî Çelebi I. Süleyman

(Kanunî) bendegânndan bir sipahi

olup 955'de (1548) vefat eyledi. air-

dir. Çada airlerin gazellerini top-

layarak birer nazire söyleyip padia-

ha takdim eylemitir. (IV. 559)

Nazm Osman Efendi Müderris ve

kad olup 1080'de (1669/70) vefat et-

ti. airdir. (IV. 560)

Nazmî Yusuf Bey Ken'an Efendi'

nin(-^) torunlarmdandr. Kaymakam
rütbesinde ve sadâret kaymakam iken

1 a'bân 1306'da (2 Nisan 1889) vefat

ederek yanma defnedildi. (IV. 84)

Nazmîzâde bak. Murtaza Efendi

Nazperver Hanm III. Murad'm (hd

1574-1595) saraylsdr. Dede Mesci-

di 'ni yapt. Yanndaki çemeyi o dev-

rin saray görevlilerinden Cündî Halil

Aa yapmtr, (IV. 532)

Neberd Giray II. Mehmed Giray'in

kznn oludur. 1030'da (I62I) harp-

de bulunmutu. (IV. 540)

Nebi Gürcüdür. IV. Mehmed devri

(1648^4687) balarnda sipahi reisle-

rinden olup tarihe adyla geçen bir

olay çkartmtr. Katledildi. (IV. 540)

Nebî Bey Payas muhafz olup oras-

n sadrazam Çandarlzâde Halil Pa-

a'ya teslim edip Osmanl beylerin-

den olarak vefat etmitir. (IV. 540)

Nebî Melmed Efendi Kefr Cafer

Efendi Tekkesi eyhi olup 1189'da
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(17/5) vefat etti. Dergâhnda med-
fundur. (V. 540)

Neblh Mehmed Efendi Müderris,

1172'de (1758/59) sarayda mukarrir

oldu. Sonra molla olup sonra Mekke
pâyesij Muharrem 1177'de (Temmuz-
Agustos 1763) stanbul kads ve son-

ra Anadolu payesi oldu. Kazaskerlik

sras geldii srada Rebiyülâhir 1 183'

de (Austos 1769) vefat eyledi. Dev-

rinin üstad bir fâzl olup ilmine riayet

olunmutur. (IV. 541)

Nebil Abdurrahman Efendi (Ke-

çecizâde) Salih Mehmed Efendi'

nin(->) oludur. Müderris olup 1214'

de (1799/1800) vefat etti. Davutpaa^
da medfundur. (III. 209)

Nebil Bey Müderris Hâim Mehmed
Bey'in oludur. Enderun'dan yetime
olup nizamiye ordusunun kuruluun-

da Enderun'a binba oldu. evval

1243'de (Nisan-Mays 1828) ilk mira-

lay oldu. 1246'da (1830/31) Islim-

ye'de iken vefat eyledi. (IV. 541)

Nebil Bey Feyzullah Paa'nm olu
ve Seyyid Paa'nm kardeidir. Kalem-

den yetiip kap kethüdas olmutu.

Muharrem 1311'de (Temmuz-Agus-

tos 1893) vefat etti. (IV. 541)

Nebil Efendi Sâhib Osman Efendi'

nin(->) oludur. Mevâlîden olup Ra-

mazan 1307'de (Nisan-Mays 1890)

vefat etti. (III. 448)

Nebil Mehmed Bey eyhülislâm Âir
Efendi'nin kznn olu olup Nailî Ab-

dullah Paazade Nurî Bey'in oludur.

1210'da (1795/96) müderris, 1225'de

(1810) Eyüp mollas, 1234^de (1819)

Msr mollas ve 1236^da (1820/21)

Medine mollas oldu. Gittiinde M-
sr'da vefat etti. airdir. Divançe's var-

dr. Kz air eref Hamm'dr. (IV. 540)

Nebil Mehmed Paa Rüûs kesedar

âkir Efendi'nin olu olup taralarda

kaymakamlk ederek mîrimîran ve

beylerbeyi payesi oldu. Kütahya kay-

makamlndan azledilmi olarak 16

Zilka'de 1280'de (23 Nisan 1864) ve-

fat etti. Ayrlkçemesi'nde medfun-

dur. Olu Tâhir Paazade Hüseyin

Bey, damad Read Bey'dir. Kz,
Mustafa Asm Ps.a'mn zevcesi olup

ondan torunlar ^rardr. (IV. 541)

Necâtî Selâniklidir. Mukataat kâtibi

olup il Bâyezid devrinde (1481-

1512) yaam airlerdendir. (IV. 541)

Necâtî Nuh Bey Edirnelidir. 11. Bâ-

yezid'in ehzadelerinden Abdullah

ve Mahmud'a nianc olmumr. eh-
zade Mahmud'un vefatnda emekli

edildi. 9l4'de (1508) vefat eylemitir.

Mehur airlerdendir. (IV. 541)

Neccarzâde bak. Rzâeddin Mustafa

Efendi; Sddîk Mehmed Efendi

Necefzâde bak. Zihnî Abdüddelil

Efendi

Necib Abdürr^Lhim Efendi Nailî

Abdullah Paazade Feyzullah âkir
Bey'in oludur. Bâbâlî'den yetierek

1202'de (1787/88) küçük kale tezki-

recisi olup sonra maliye tezkirecisi ol-

du. 25 Zilka'de 12l6'da (29 Mart 1802)

vefat etmitir. Eyüp'de medfundur.

Olu Abdürrahim ekib Bey'dir(-^).

(IV. 543)

Necib Aa (Hac) Mâbeyn-i hümâ-
yûn hademesinden iken mâbeyn-i

hümâyûn müdürü oldu. 11 Muhar-

rem 1264'de (19 Aralk 1847) vefat

eyledi. Eyüp'de medfundur, (IV. 544)

Necib Ahmed Bey Yeniehirli Sey-

yid Abdullah Bey'in oludur. Müder-

ris, molla, ewâl 1256'da (Aralk 1840)

Msr mollas, 1258'de (1842) Medine



mollas, Receb 1265'de (Haziran

1849) stanbul payesi, evval 1271 'de

(Hazran-Temmuz 1855) Anadolu pa-

yesi ve a'bân lJ^5'de (Mart 1859)

Rumeli payesi oldu. 12 evval 1285 'de

(26 Ocak 1869) vefat etti. Murad Paa
Camii'ne defnedildi. Yal ve körlükle

mehur asil bir beydi. Olu Abdullah

Tevfik Bey 12 Rebiyülevvel 1247'de

(21 Austos 1831) vefat ederek ad ge-

çen camide ada ceddi yanna defne-

dilmitir. Evlâdndan biri Abdülkadir

Bey'dir(-^). (IV. 546)
'

Necib Ahmed Be3^ Enderun'dan ha-

soda kethüdas olup 17 Cemaziyelâ-

hir 1300'de (25 Nisan 1883) vefat et-

mitir. (IV. 547)

Necib Ahmed Efendi Haremeyn
müfettii olup Kudüs payesi oldu.

Muharrem 1188'de (Mart-Nisan 1774)

Galata kads olup sonra bilâd- ham-

se ve Mekke payesi olmutur. I. Ab-

dülhamid devri (1774-1789) balarn-

da vefat etti. (IV. 542)

Necib Ahmed Efendi Köprülü Hac
Halil Efendi'nn oludur. Müderris ve

Kudüs mollas olup Safer 1222 'de (Ni-

san 1807) vefat etti. Üsküdar'da baba-

snn yanma defnedildi. (IV. 543) -

Necib Ahmed Efendi Antakyaldr.

Seyyid Ahmed Duran torunlarndan

Osman Efendi'nin oludur. Ende-

run'a girip çraklnda Vidin'e me-

muren gitmi, dönüte Nakdil Vali-

de Sultan'm (v, 1817) kâtiplik hizme-

tine ve sonra kethüdâlma nâl ol-

mu ve bu sayede tophane, ilâveten

humbarahane ve baruthane nezâret-

lerini elde eylemi ve bir aralk darb-

hane nezâretine de tayin edilmitir.

Azilden sonra am defterdar olarak

iki sene sonra oraca vefat eylemitir.

Olu Terifatç Kâmil Bey (v. 1879)

ve kzlar, Sadrazam Fuad Paa'mn
ei Behiye Hanm ve Biga mutasarrf

Hakk Paa'mn ei Aye Sdka Ha-

nm ve Kabulî Paa'mn ei Zafer Ha-

nm'dr. (IV. 844)

Necib Ahmed Efendi (Hasan
Efendizâde) Müderris, Edirne molla-

s ve Mekke payesi olup 1227'de

(1812) vefat etti. Egrikap'da medfun-

dur. (IV. 543)

Necib Ahmed Efendi (Kara Halil-

zade) Said Efendi'nin torunu olup

müderris, zmir mollas ve eyhülis-

lâm Arabzâde Arif Efendi'ye damad
olmutur. 1246'da (1830/31) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. Olu sudûrdan

Mehmed Erib Efendi'dir. (IV. 544)

Necib Ahmed Efendi (Karamanî-

zâde) Karamanl erif Efendi'nin o-
ludur. Müderris, 1240'da (1824/25)

Üsküdar mollas, Rebiyülâhir 1248'de

(Eylül 1832) Edirne, Muharrem 1252'

de (Nisan-Mays 1836) Medine molla-

s ve 1264'de (1849) stanbul payesi

olup o sene evvalinde (Eylül 1848)

vefat eyledi. Zincirlikuyu'da kaynpe-

deri bulunan ve 1227'de (1812) vefat

eden Zincirlikuyu hamamcs Meh-

med Emin Efendi'nin olu Ahmed
Es'ad Efendi'nin yaknma defnolun-

mutur. lim sahibiydi. (IV. 545)

Necib Ahmed Efendi (Seyyid)

(Debbazâde) Sudûrdan Mustafa

Efendi'nin oludur. Müderris, Zilhic-

ce 1258'de (Ocak 1843) Eyüp mollas

oldu. 2 Ramazan 1259'da (26 Eylül

1843) vefat eylemitir. Selimiye'de ba-

bas yanma defnedilmitir. (IV. 545)

Necib Ahmed Efendi (Seyyd) (D-
metokalzâde) Dimetokal Mehmed
Efendi'nin oludur. Müderris, Cema-

ziyelevvel 1258'de (Haziran 1842)
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Edirne mollas, CemaziyelevYel 1267'

de (Mart 1851) Mekke payesi ve Rebi-

yülâhr 1274'de (Kasm-Aralk 1857)

stanbul payesi oldu. 1276^da (1859/

60) vefat etti. (IV. ^AS)

Necib Ahmed Paa Msrl diye me-
hurdu. Tara mutasarrflklarn dola-

p 1300 (1883) tarihine doru vefat

eylemitir. (IV. 547)

Necib Ahmed Paa Rzâ Paa'nm
kayndr. Tara mutasarrflarndan ol-

du. Yükselerek 8 Rebiyüle\^el 1298'

de (8 ubat 1881) Rumeli beylerbeyi

payesi oldu. Sonra Beyrut'dan azle-

dildi, emekli olup 1308 Ramazan or-

talarnda (1891 Nisan sonlar) Bur-

sa'da vefat etti. (IV. 547)

Necib Ahmed Paa (Yesârîzâde)

Sudurdan Mustafa zzet Efendi'nin

oludur. Enderun ve sonra muzka-
hümâyûnca girip miralay, liva ve ferik

olarak muzka-i hümâyûn zabiti ol-

mutur. 3 Zilhicce 1277'de (12 Hazi-

ran 1861) muzka-i hümâyun ferikli-

inden affedildikten sonra sonra mî-

rimîranlkla Rüsumat Meclisi'ne aza

olmutur. a'bân 1293 sonlarnda

(1876 Eylül balar) tekrar mâbeyn-i

hümâyûn feriki ve muzka-i ahane
kumandan olarak Cemaziyelâhir

1300'de (Nisan 1883) vefat eylemitir.

il Mahmud Türbesi bahçesine def-

nedilmitir. Mûsikîye âinâ idi. Da-

mlad Giridîzâde zzet Paa'dr. Olu
zabtandan Emin Bey'dir. (IV. 546)

Necib Bey ekib Mehmed Paa'
nn(-^) kardeidir. Tercüme kalemin-

de bulunarak 21 Rebiyülev\^el 1281' de

(24 Austos 1864) vefat etti. Üsküdar'

da, babas olup 11 Receb 1253'de (11

Ekim 1837) vefat eden Ebezâde Mus-

tafa Bey'in hazinedar Mehmed Nurî

Bey'in vanma defnedildi. (III. 158)

Necib Efendi Mora'da Trapoliçeli-

dir. eyh ^'e beldenin ileri gelenlerin-

den iken J 236'da (1820/21) vefat etti.

airdir. Oullar Sâmî Paa ve Hayrul-

lah Paa'dr. (IV. 542)

Necib Efendi Maliyeden yetiip tara

defterdarlklarnda bulunmutur. Yan-

ya defterdarlndan azledilmi olarak

1272'de (:_855/56) vefat edip Süley-

maniye'ye defnedilmitir. (IV= 546)

Necib Efendi (Abdülgaffarzade)

Müderris ve llSl'de (1767/68) Ku-

düs mollas oldu. Sonra vefat etmitir.

(IV. 542)

Necib Efendi (Ha2inedarbai2â-
de) Maktul Tâhir Aga'nm oludur.

1171'de (1757/58) müderris iken ve-

fat etti. Müftü Hamam'nm yannda
Tâhir Aa Tekkesi'nde medfundur.

Olu âmedî Said Efendi'dir, (IV. 542)

Necib Efendi (Suyolcuzâde) Eyüp-

lüdür. Kad ve Haremeyn müfettii

kâtibi oldu. IHl'de (1757/58) vefat

etti. Hattat: ve airdir. Devhatü'l-Küî-

tah adnda bir hattatlar tezkiresi var-

dr. (IV. 5^^2)

Necib Melmed Bey Siyâvu Paa'
nn torunlarndan olup kalemden ye-

tierek hâcegândan ve ricalden oldu.

1192'de (1778) vefat etti. (IV. 542)

Necib Mehmed Bey Zilelidir. Ka-

lemden yetierek hâcegândan ve si-

pah kâtibi oldu. 29 a'bân 1196'da (9

Austos l'/82) azledilmi olarak vefat

etti. Üsküdar'da Karacaahmet'de

medfundur. (IV. 543)

Necib Mehmed Bey Yeniehir era-

fndan oluo kapcba olmutu. 5 Ce-

maziyelâhir 1261 'de (11 Haziran

1845) vefat ederek Galata Mevlevîha-

nesi'ne defnedildi. (IV. 544/45)

Necib Mehmed Bey (Hac) Genç
olup hâcelik rütbesiyle ricale dahil



olmutu. 11 Muharrem 1248'de (10

Haziran 1832) vefat eyiedi. Kaba-

ta'ta medfundu;;. (IV. 544)

Necib Mehmec Bey (Seyyid) Sad-

razam Hafz smail Paa'nm oludur.

Müderris, molla oldu. 1253'de (1837)

Edirne mollas olup Rebiyüle^^el

1259'da (Nisan 1843) Mekke payesi

oldu. 14 Zilka'de 1263'de (24 Ekim
1847) vefat etti. Edirnekap'da med-
fundur. (IV. 545)

Necib Mehmed Çelebi Efendi Ule-

mâdan ve seyyidlerden olup Gazze
müftüsüydü. stanbul'a gelerek 2 Ce-

maziyelâhir 1242'de (1 Ocak 1827)

vefat etti. Edirnekap'da medfundur.

Muhaddislerdendir. (IV. 543)

Necib Mehmed. Efendi Edirnelidir.

Müderris olup e\a^âl ll44'de (Mart

1732) vefat etti. yJim ve Divan sahibi

airdir. (IV. 542)

Necib Mehmed Efendi Müderris

olup 1176'da (1762/63) vefat etti. Be-

yolu Mezarlna defnedildi. (IV.

542)

Necib Mehmed Efendi Rebiyülev-

vel 1231'de (ubat 1816) vefat eden

Mehmed Emin Efendi 'nin oludur.

Babâli'den yetierek âmedî-i Divan-

Hümâyûn halifesi, 1223'de (1808) kü-

çük evkaf muhai^ebecisi ve beylikçi-i

Divan- Hümâyûn, 1228'de (1813) ciz-

ye muhasebecisi ve 123O'da (1815)

Anadolu muhasebecisi olup 1237'de

(1821/22) tekrar Anadolu muhasebe-

cisi ve 1238 'de (1822/23) ran orta el-

çisi olup Erzurum'a gitti. Dönüünün
ardndan 4 Zilkade 1239'da (1 Tem-
muz 1824) cebehane nâzn oldu. 15

a'bân 1240'da (4 Nisan 1825) vefat

etti. Bâyezid Camii kabristannda

medfundur. Bilgiliydi. (IV. 543)

Necib Mehmed Efendi Tersane-i

Amire'den yeüerek tersane zimmeü
olmutu. 3 Rebiyülâhr 1244'de (13

Ekim 1828) vefat etti. Gümüsüyü
Mezarl'nda medfundur. (IV. 544)

Necib Mehmed Efendi Ahskai Sa-

lih Efendi'nin oludur. Hafz oldu-

undan kayn Nedim Efendi vasta-

syla Reid Paa'nm sadâretinde daire

imam olarak Paris ve Londra sefaret-

lerinde beraber bulunmu ve yaban-

c dilleri örenmiti. Sadâretinde ki-

tapçs ve müderris oldu. Yükselerek

mahreç mollas, evkaf müfettii, s-

tanbul ve Tuna müfetti-i hükkâm
olup 1282 (1865/66) tarihlerinde

Anadolu payesi, Zilka'de 1284'de

(Mart 1868) ûrâ-y Devlet azas ve

ewâl 1287'de (Ocak 1871) Anadolu

kazaskeri olmutur. 1289'da (1872)

Rumeli payesi olup Muharrem 1294'

de (Ocak-ubat 1877) ûlâ ve 1300

(1883) tarihlerinde ve Muharrem 1307'

de (Eylül 1889) Rumeli kazaskeri

olup zatna hürmeten 1308^de (1890/

91) ibka buyurulmutur. Uzun yllar

ûrâ-y Devlet azalgmdan sonra yal-
l dolaysyla oradan ayrlmt. Re-

isülulemâ olduu halde 15 Zilhicce

1308'de (22 Temmuz 1891) vefat edip

Sultan Mahmud Türbesi bahçesine

defnedilmi tir. Edip, iffetli, ilmi ortay-

d. Olu Vahid Bey, damad Cemâl
Bey ûrâ-y Devlet' tedir. (IV. 547)

Necib Mehmed Efendi (Hac) Hâ-

cegândan olup defterhane kesedar

oldu. Rebiyülevvel 1259'da (Nisan

1843) vefat etti. Egrikapfda medfun-

dur. (IV. 544)

Necib Mehmed Efendi (Hocazâ-

de) Abdülaziz Efendi 'nin(-*) torunu,

Yahya Efendi'nin oludur. Müderris

ve molla olup ikinci defa Manisa
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mollalndan azledilmi olarak Safer

1108'de (Eylül I696) vefat etti. Eyüp'

de atasmm türbesinde medfundur.

Dervi huyluydu, airdir. Olu Ab-

dürrahim Rahmî Efendi'dir(-^). (IV.

542; III. 338)

Necib Mehmed Paa Gürcüdür. Ka-

lemden yetierek vüzerâ kap kethü-

das olup hâcegândan oldu. 1226'da

(1811) piyade mukabelecisi, sonra

baruthane nâzn oldu. Cemaziyelev-

vel 1240'da (Ocak 1825) Mora Ordu-

su 'na ve sonra Tatarpazarcg'na me-

muren gidip Zilka'de 1242'de (Haziran

1827) Aa Hüseyin Paa kumandasn-

daki orduya defterdar oldu. 124
5
'de

(1829/30) baruthaneden azledildi.

1246'da (1830/31) surre emini, olup

ewâl 1248'de (Mart 1833) bamuha-
sebeci ve 7 Receb 1249'da (20 Kasm

1246 1833) çavuba oldu. 1252'de (1836/

37) görevinin unvan deâvî nazrl-
na çevrilmitir. 20 Rebiyülâhir 1255'

de (3 Temmuz 1839) mühimmat- har-

biye nâzn, 14 Zilka'de 1255'de (19

Ocak 1840) ikinci defa deâvî nâzn, 27

Cemaziyelâhir 1256'da (26 Austos
1840) vezirlikle am valisi ve Rebiyü-

ievvel 1258'de (Nisan-Mays 1842)

Bagdad valisi oldu. Receb 1265 'de

(Haziran 1849) azlolundu. Receb 1267'

de (Mays 1851) vefat etti. Eyüp'de

medfundur. Tedbirli, güçlü zengindi.

Oullar Mahmud Nedim Paa, Ah-

med ükrî Bey ve Cemil Bey, damad
Rauf Paa, olu ûrâ-y Devlet azasn-

dan ibrahim Beyefendi' dir. (IV. 545/

46)

Necib Mehmed Paa Bedirhan Pa-

a'nn ikinci oludur. Meclis-i Vâlâ

mazbata odasndan yetiip mîrimîran

ve 1302'de (1884/85) beylerbeyi pa-

yesi olmu ve taralarda kaymakam-

lk ve mutasarrflk etmitir. Cemiyet-i

Rüsumiye azalgmda bulundu. Niha-

yet Humus matasarnfligyla gidip ora-

da Zilhicce 13l4'de (Mays 1897) ve-

fat eyledi. Ya 60'a yaknd. Yumu-
ak huylu, v^.kûr ve ehliyetliydi. Bü-

yük olu hariciye terifat muavinle-

rinden Abdürrezzâk Bey'dir. (IV. 870)

Necib Musfeifa Bey Gazi Yahya Pa-

a'nn evlâdndan olup vakfnn mü-
tevellisiydi. 5 evval 1245'de (30 Mart

1830) vefat etti. Bunun olu Necib

Mehmed ^ey de 1265'de (1849) vefat

etti. Eyüp'de medfundurlar. (IV. 544)

Necib Musfcfa Bey Seyyid Mustafa

Paa'nn(-^) torunu, Abdülkerim Bey'

in(-+) ogludu::. Müderris olup Zilka'de

1284'de (Mart 1868) vefat eylemitir.

Erikap'da medfundur. Hattat ve

münzeviydi. (PV. 455/56)

Necib Mustafa Bey Yeniehirli Mus-

tafa Paa'nn(-+) torunlarmdandr.

Kapcba ve Yeniehir ileri gelenle-

rinden olup ÎI. Abdülhamid devrine

(1876-1909) ;^etimitir. (IV. 468)

Necib Mustafa Efendi stanbullu-

dur. Mektûbî-i sadâret halifelerinden

olup serhâlife ve evval 1242 'de (Ma-

ys 1827) mevkufatî ve sonra esham
mukataacs olup sonra muhasebe-i

evvel, daha sonra ruznâme-i evvel ol-

du. 1247'de (1831/32) azledilmi ola-

rak vefat etmitir. Tarihçesi vardr.

airdi. (IV. 5A^

Necib Mustafa Efendi ükrülah
Efendi'nin oludur. Hrka-i erif

eyhlerinden olup müderris, Zilka'de

1252'de (ubat 1837) E}aip kads ve

sonra bilâd- hamse mollas oldu. 1261'

de (1845) zapteylemek üzere Medine
kads olduysa da 15 Ramazan 1260'

da (28 Eylül 1844) vefat eyledi. (IV.

545)



Necib Mustafa Efendi (Hsn-man-
smzâde) 1082'de (1671/72) doup
müderris, Haleb ve am mollas oldu.

12 evval 1139'da (2 Haziran 1727)

vefat etti. Her fence âlim ve airdir.

(IV. 421)

Necib Mustafa Efendi (Müftîzâde)

Selâniklidir. Abdullah Efendi'nin o-
lu olup müderris, Ramazan 1263 'de

(Austos-Eylül 1847) zmir mollas,

1272'de (1855/56) am mollas ve Re-

biyülâhir 1276'da 0.<:asm 1859) Mek-

ke payesi oldu. Sonra vefat etmitir.

(IV. 546)

Necib Mustafa Paa Enderun'dan

yetierek askerlik mesleinde yüksel-

di. Miralay ve 1247de (1831/32) mir-

liva ve 1250'de (1834/35) ferik olup

Trablusgarp valisi oldu. Rebiyülevvel

1251'de (Temmuz 1835) döndü. 1252'

de (1836/37) Varna muhafz olup

sonra Antalya feriki olmutur. Sultan

Abdülmecid devri (1839-1861) bala-

rnda vefat eyledi, /iiim, akllyd. (IV.

544)

Necib Mustafa Paa Selâniklidir.

Yükselerek tara mutasarrflklarnda

pek çok zaman gezmi ve 20 Cemazi-

yelâhir 1300'de (28 Nisan 1883) vefat

etmitir. Haydarpaa'da medfundur.

(IV. 484)

Necib Nuî Bey H;ic Eyyûb Aa'nm
oludur. Mektûbî-i sadâret ve divan

kalemlerinde bulunup evval 1242'

de (Mays 1827) Rodos zimmeti olup

mühimmenüvis olmutur. 7 Receb

1252'de (18 Ekim 1836) vefat eyle-

mitir. Eyüp'e defnedildi. Nakibendî

ve airdi. Kardei masârifat muhase-

becisi Râid Bey'dir. (IV. 544)

Necib Ömer Aa (Çavuzâde) Ka-

raman voyvodas olup kapcba ol-

mutur. Bu senelerde (1830 '1ar) vefat

etti. (III. 600)

Necib Paa Morali eyh Necibzâde

Sâmî Paa'nn ogullarndandr. evval

1294'de (Ekim 1877) kalemde iken

terbiyesi beenilince Medha Sultan'a

nianlanp ûlâ ile ûrâ-y Devlet'e aza

olmutur. 1296'da (1879) düünü ya-

plmtr. 1299'da (1882) vezir rütbesi

ihsan buyumldu. 1302'de (1884/85)

vefat eylemitir. Fâtih'de Valide Sul-

tan Türbesi bahçesine defnolunmu-

tur. Edip, bilgiye hevesli, yumuak
huylu ve yakkl olup ya 30'a var-

mt. (IV. 547)

Necib Süleyman Bey Mâbeynci z-

zet Paa'nn oludur. Gençliinde sa-

niye le Meclis-i Maliye azas, Zilka'de

1273'de (Temmuz 1857) ûlâ sânîsiyle

Dâr- ûra azas olmutur. 1277'de

(1860/61) ihraç le senelerce bota
kalm ve sonra tara kaymakamlkla-

rnda ve mutasarrflklarna giderek

iki defa Tekfurda mutasarrf olmu
ve 1303'de (1885/86) ûlâ evveli rüt-

besini alarak Tekfurdag'da emeklili-

i seçmitir. l6 Receb 1312'de (13

Ocak 1895) geçici olarak stanbul'da

iken vefat eyledi. Yumuak huylu bir

zat idi. (IV. 547/48)

Necibzâde Morali eyh Necib Efendi

oullardr. Vezir ve ricalden idiler.

Halim Bey, Hasan Bey, Bak Bey, Sâ-

mî Bey ve Gâlib Bey vardr. Sâmî Pa-

azade Hasan Bey, Halim Bey ve Ba-

kî Bey, Subhî Paazade Gâlib Bey ve

Sâmî Bey kardelerinden fazla yük-

seldiler. (IV. 709)

Necmeddin Efendi (Abdî Efendi-

zade) Devriye müderrisi ve 1255 'de

(1839) Erzurum mollas oldu. Sonra

vefat etti. (IV. 542)
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Necmeddin Hanefî 11. Murad devri

(1421-1451) ortalarnda müftülük

ederdi. Fâzld. (IV. 54l)

Necmeddin Hasan Efendi (Cezbî-

zâde) Hasan Cezbî Efendi'nin(-*') o-
ludur. Müderris ve Eyüp mollas oldu.

1264'de (1848) vefat etti. Babasnn
yannda medfundur. (IV. 524; II. l66)

Necmeddin Mehmed Efendi Edre-

mitli Sa'dullah Efendi'nin olu olup

devriyeden Trablusgarb mollas, son-

ra Üsküdar payesi, Muharrem 1267'

de (Kasm 1850) Msr mollas ve Mu-
harrem 1270'de (Ekim 1853) Mekke
payesi oldu. Sonra vefat eylemitir.

lim ve fazilet sahibiydi. (IV. 542)

Necmeddin Mehmed Efendi Hüdâî

Dergâh eyhi Ruen Efendi'nin toru-

nu, Mudanyalzâde emseddin Meh-

med Efendi'nin(-^) oludur. Devriye-

den olup 1272'de (1855/56) Bosna

mollas olmutur. Olu Ali Behic Bey'

dir. (IV 542; IIL 168)

Necmeddin Necmî Efendi Acem
tüccarndan olup Bursa'da yerleen

Mehmed 'in oludur. Defterdar Sinan

Çelebiye müntesip olup onun med-

resesine müderris oldu. Sonra istan-

bul'da bir medrese verildi. Rebiyülev-

vel 978'de (Austos 1570) vefat etti.

Ya 90'dan fazla olup \'lizerâ ve ule-

mâ duasn alrlard. airdir. (IV. 541)

Necmeddnzâde Kocamustafapaa

Tekkesi eyhi Hasan Necmeddin
Efendi'nin oullardr. ki yüz sene

kadar o tekkede eyhlik yapmlar ve

1200 (1786) tarihine kadar gelmiler-

dir. (IV. 708)

Necmî Çelebi L Bâyezid devri

(1481-1512) airlerindendir. (IV. 542)

Nedim Ahmed Efendi Sudûrdan

Mülakkab Muslihiddin Efendi'nin to-

runu, kad Mehmed Efendi'nin olu-

dur. Müderris ve Mahmudpaa naibi

oldu. Il43'de (1730) vefat etti. Edip,

münî, Divan sahibi usta airdir. Mü-
neccimbat Tarihrni tercüme eyle-

mitir. (IV. 549")

Nedim Bey Bâbâlî kâtiplerinden

olup vak'anüvis oldu. 1220'de (1805)

vefat etti. (IV. 549)

Nedim Efendi Mustafa Reid Paa'

nm kethüdas olup Muharrem 1259'

da (ubat 1843) vefat eden kapcba-

i Sâdk Aga'nm oludur. Tercüme ve

sonra âmedî kalemlerine girdi. Ce-

maziyelâhir 1256'da (Austos 1840)

vekâleten, Zilhicce 1256'da (ubat

1841) asaleten hariciye kâtibi, 1258'

de (1842) ilâve :en Berlin maslahatgü-

zar, Reid Paça'nm Paris ve Londra

sefâretierinde müstear ve srkâtibi

olup 1260'da (1844) vefat eylemitir.

Genç, kabiliyedi ve feyzi açkt. Kar-

dei Nuri Bey'dir(-^). (IV. 549)

Nedim ibrahim Efendi (AH Sâ-

ti'zâde) lmî damad Ali Sât' Efendi'

nin(-+) oludur. Müderris olup Mu-

harrem 1191'de (ubat 1777) vefat et-

ti. airdir. (III. 546; IV. 549)

Nedim Mahmud Bey (Einlizâde)

Genç Halil Aa'nn olu ve Turunç

Mustafa Aga'nm kardeidir.. Ende-

run'dan yetime olup duhan gümrük-

çüsü oldu. Sonra kasapba olmutur.

125rde (1835/36) anam müdürlüü
unvanyla memuriyetin ismi deiti-

rilmitir. Zilka'de 1253'de (ubat

1838) vefat etti. Eyüp'de medfundur.

air olup olu Mehmed evket Bey'

dir. (IV. 549)

Nedim Mehued Efendi Müderris

olup Muharrem 1108'de (Austos

1696) vefat etti. air olup Divan sahi-

bidir. (IV. 549)



Nedim Mehmed Efendi Dârendeli-

dir. Dersiam ve ^luzûr dersleri mukar-

rirlerinden olu d I. Mahmud devri

(1730-1754) fabllarndan bir zattr.

(IV. 549)

Nefayisî bak. Kasan Efendi

Nefes anban bak. Osman Efendi

Nefeszâde bak. Aziz Azim Mehmed
Efendi; smail Efendi; Mustafa Efendi;

Ref' Mehmed Efendi; Sâdk Mehmed
Efendi; emseddin Efendi; Vâlî Ab-

durrahman Efendi

Nefeszâde IV. ivlehmed devri (1648-

1687) ulemâsndan Ankaral Abdur-

rahman Efendi evlâddr ki, bir asr

kadar evlâd öhretlerini muhafaza

edebilmilerdir. (IV. 709)

Nefî Ömer Bey Erzurumludur. s-

tanbul'a gelip mukataa kâtibi ve ma-

den mukataacs, sonra cizye muha-

sebecisi oldu. Bayram Paa'y hicvey-

lemekle ve kimseyi hicvetmemesi

irade olunduundan 8 a'bân 1044'

de (27 Ocak l635) katledilmitir. Ka-

side ve hicivde yegâne, usta bir air-

dir. Hakknda "(gökten nazire indi Si-

hâm- Kazâ'smsL / Nefî diliyle urad
Hakk'n belâsna" denmitir. Türkçe

ve Farsça Divan' ve Sihâm- Kaza

adl hicviyât vardr. (IV. 576)

Nefî Resul E;fendi Erzurumludur.

am'a gelip valiye kâtip oldu. Sultan

Abdülmecid devri (1839-1861) sonla-

rnda vefat eylemitir. (IV. 577)

Nehiceddin Mehmed Efendi Âir

Mustafa Efendi'nin(">) oludur. Mü-

derris, Galata mollas olup 28 Safer

1301'de (29 Aralk 1883) vefat eyle-

mitir. Orada medfundur. Kitabeti el-

verili olup T'^ablusgarb Tarih fni

yazmtr. (IIL 281)

Nemçe bak. Hasan Aa

Nemçezâde bak. Mehmed Aa
NemÜzâde bak. Emin Mehmed Efen-

di; Hâim Efendi; Mes'ud Mehmed
Efendi; Sa'duUah Mehmed Efendi

Nergisi Mehmed Efendi (Nergszâ-

de) Ahmed Efendi'nin oludur. Mü-

derris, kad olup Mostar ve Yenipazar

gibi yerlerde bulunup Receb 1044'de

(Ocak 1635) Van seferinde vakanüvis

oldu. O senenin e\'vâlinde (Mart-Ni-

san 1635) attan düerek Gebze'de ve-

fat etti. Orada medfundur. Âlim, bilgi-

li ve usta airdi. Süratli yazmakla me-
hur olup bir gün Bâyezid Cami'nden

balayp yürüyerek AvâmÜ Fâtih'e

gelinceye kadar tamamlad rivayet

edilir. Hamse-i Nergisi ki, ''Nibâlis-

tan, îksîr-i Devlet, Kanünü'r-Read,

Meâku'l-Uâk Gazavât-t Meslemd'

adlaryla be hikâyedir. Mün§eat\ da

vardr. (IV. 158)

Nergiszâde bak. Nergisi Mehmed
Efendi

Nesîb Abdullah Efendi (Uakîzâ-
de) Abdülbâkî Efendi'nin oludur.

Müderris, molla olup 11 Ramazan
1123'de (23 Ekim 1711) nakibüleraf

oldu. 1124'de (1712) Mekke payesi ve

27 Rebiyülâhr 11 25 'de (23 Mays
1713) stanbul kads olup Cemaziye-

lâhir 1126'da (Haziran-Temmuz 1714)

Rumeli payesi oldu. O sene Zilka'de-

sinde (Kasm 1714) nakibüleraflktan

azledildi. Zilka'de 1130'da (Ekim 1718)

Rumeli kazaskeri oldu. 1131 'de (1719)

azledilmi, evval 1138'de (Haziran

1726) ikinci defa Rumeli kazaskeri ol-

mutur. 27 Muharrem 1139'da (25 Ey-

lül 1726) hastalanp ik gün sonra ve-

fat etti. Keskindede'de medfundur.

Arapça ilimlerde ve edebî fenlerde

mahir ve üç dilde konuur ve airdi.

Olu Sadreddin Mehmed Efendi'

dir(-v). (III. 373)
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Nesib Ahmed Efendi (Ruhavîzâ-

de) Müderris olup Cemaziyelevvel

1215'de (Eylül-Ekim 1800) vefat etti.

Emir Buharî'de medfundur. (IV. 551)

Nesib Hüseyin Efendi Hâdimî

Mehmed Efendi'nin torunlarndan

Karaman müftüsü Hac Hasib Efen-

di'nin oludur. 1234'de (1819) orada

vefat eylemitir. Ya 80 'i akn, fazi-

let sahibi, usta air ve yazda enfes

hatta malik olup Abdülhay bunun a-
kirdi idi. (IV. 552)

Nesib Mehmed Efendi (ki Yap-

rakhzâde) 1153'de (1740) dodu.
Bekir Paaya mühürdar, sonra mek-

tûbî- sadr- âlîye serhalife, 1195'de

(1781) küçük evkaf muhasebecisi,

1199'da (1785) beylikçi ve birkaç ay

mektûbî-i sadr- âlî olup sonra bir

müddet ma'zul kald. 1201'de (1786/

87) piyade mukabelecisi, 1203'de

(1788/89) defterdar mektupçusu ve

sonra maliye tezkirecisi ve sonra ri-

kâbda tezkire-i sânî oldu. 17 e\^âl

1204'de (29 Haziran 1790) vefat etti.

Kayalar'da medfundur. Arapça ve

Farsça bilir, air, fâzld. Matbu Di-

van' vardr. Torunu Arif Bey(-^), ye-

eni dier Arif Bey'dir. (IV. 551)

Nesib Mustafa Efendi Bursal Ah-

med Gazzî Efendi'nin oludur. eyh-
lerdendir. 1202'de (1787/88) vefat et-

ti. (IV. 451)

Nesib Osman Efendi Kalemden ye-

tierek hâcegânlkla arpa emini,

1228'de (1813) küçük evkaf muhase-

becisi, sonra süvari mukabelecisi

olup 1239'da (1823/24) vefat etti. Se-

yitahmetderesi'nde medfundur. Olu
Seyyid Nesim Said Efendi Divan-

Hümâyûn kaleminde iken vefat et-

mitir. (IV. 551)

Nesib Ömer Efendi (Harîrîzâde)

Müderris ve Cemaziyelevvel 1251 'de

(Eylül 1835) Kudüs mollas olup 7

a'bân 1254'de (26 Ekim 1838) vefat

etti. (IV. 551)

Nesib Paa Kuruluunda nizamiye

ordusuna girerek piyade miralay ve

1259'da (1843/ mirliva oldu. 1261 'de

(1845) am ve Ramazan 1264'de

(Austos 1848) Tuna sahillerine me-

mur oldu. Oralarda vefat etmitir.

(IV. 551)

Nesib Yusuf Dede eyh Ömer'in

oludur. Msr'a ve sonra Konya'ya

gidip Mesnevi okuyucusu oldu. Rebi-

yülâhr 1123'de (Mays-Haziran 1711)

Yenikap Mevlevîhanesi eyhi oldu.

26 Muharrem 1126'da (11 ubat
1714) vefat erti. Orada medfundur.

Her fende mahir ve airdi. (IV. 660)

Nesibâ Tevfîka Hanm Said Siret

Bey b. erif Paa'mn kzdr. 1260'da

(1844) vefat etti. (IV. 551)

Nesibâ Yeeîii bak. Arif Bey

Nesim brahim Efendi Kayalar Ca-

mii imam smail Efendi'nin olu
olup müderris, mektûbî-i fetvâpenâ-

hî oldu. 11 Zilka'de 1270'de (5 Aus-
tos 1854) vefat etmitir. Rumelihisa-

r'na defnolundu. (IV. 552)

Nesim Mehmed Efendi Divan kale-

mi kâtiplerinden olup 1272'de

(1855/56) vefc.t etti. Selimiye yolunda

medfundur. airdi. (IV. 552)

Nesmî Asl Türkmendir. Dervi-i fe-

na-mereb olup ak u vecdle srr

açklaynca 856'da (1452) er'an kat-

ledildi. Divan sahibi airdir. (IV. 552)

Nesimî Ahmed Efendi (Ceziz) Mü-

derris olup Cemaziyelevvel 1021 'de

(Temmuz 1612) vebadan vefat etti.

Fâzl, air ve /ariftir. (I. 208)



Nesimî Çelebi (Jimr Ahmedzâde)
102rde (1612) vefat etti. airdir. (ÎV.

552)

Nesimî Efendi Konya defterdar

olup Dâsenî Mîrza'ya firarda uydu ve

1060 (1650) tarihlerinde elde edilip

idam edildi. (IV. î>52)

Nesimzâde bak. Ahmed Efendi

Neatî Almed Dede Edirnelidir.

Aazâde Mehmed Dede'den el ald.

lOSrde (1670/71) Edirne Mevlevîha-

nesi eyhi oldu. 1085'de (1674/75)

vefat etti. Türkçe ve Farsça iirleri

vardr. Eserleri Kavaid-i Dürriye,

manzum Hilye-i Enbiyâ^ Divan-t

E'arûu (I. 221)

Ne'et Ahmed Efendi (Aynekber-
zâde) Bursaldr. Müderris, Mara,
Muharrem 1277'de (Temmuz-Austos

1860) Bosna mollas ve Muharrem
1285'de (Mays 1868) Badad mollas

olup sonra ad unutuldu. (IV. 553)

Ne'et Bey Mâbeyn-i hümâyûna gi-

rerek kurenâ-y padiahîden olup

1273'de (1856/57) serkurenâ olmu
ve 1274'de (1857/58) azledilmitir. 4

ev\^âl 1292'de (;; Kasm 1875) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur, (IV. 553)

Ne'et Bey Çorlulu Ali Paa'nn to-

runlarmdandr. Tercüme odasndan
yetierek Berlin ve Atina maslahatgü-

zarlnda, senelerce zmir politika

memuriyetinde, sonra baka hizmet-

lerde ve nihayet 3. Daire müdürlü-

ünde bulunmuur. uuru bozulun-

ca emekli edilmi ve 2 Zilka'de

1306'da (30 Haziran 1889) vefat edip

ceddinin medresesi mezarlna def-

nedilmitir. Ya 70'i akn, geçim eh-

li ve dil bilirdi. (PA 553)

Ne'et Efendi Babâli'den yetiip

terifatç ve azilden sonra 1223 'de

(1808) maliye tezkirecisi ve 1225 'de

(1810) cebeciler kâtibi oldu. Sonra

vefat etmitir. (IV. 552)

Ne'et Efendi Divan- Hümâyûn ka-

leminden yetiip ihtisâb bakâtibi,

1246'da (1830/31) Bursa mukataacs

ve sonra emlâk kâtibi, Muharrem 1254'

de (Nisan 1838) mukataat ve sonra es-

ham muhasebecisi, evval 1262'de

(Eyül-Ekim 1846) hazine-i Anadolu

defterdar ve 1270'de (1853/ 54) Mec-

lis-i Muhasebe reisi olup sene sonun-

da azlolunup sonra vefat eyledi. (IV.

552)

Ne'et Efendi kodral Mustafa Pa-

a'nn mektupçusu Ziver Efendi'nin

oludur. 1252'de (1836/37) dodu.
Babasna divan kâtibi olmutu. air-

dir. (IV. 553)

Ne'et Mehmed Efendi Babâli'de

terifat kaleminde 35 sene hizmetle

nihayet terifat muavini oldu. 10 sene

sonra 20 Rebiyülâhir 1307'de (14 Ara-

lk 1889) vefat etti. Ya 70'i geçmiti.

(IV. 553)

Ne'et Mehmed Efendi (Hac) Hal-

veti' dir. Valide Sultan Dergâh eyhi

olup 15 a'bân 1292'de (16 Eylül

1875) vefat etti. Karacaahmet'de med-
fundur. (IV. 553)

Ne'et Süleyman Efendi air Ahmed
Refî' Efendi'nin • oludur. Il48'de

(1735/36) Edirne'de dodu. Bursavî

eyh Emin Efendi'den el alp Mollagü-

rani'de konanda isteklilere Farsça

okutmutur. 1222'de (1807) vefat etti.

Topkap'da medfundur. Âlim, Farsça

bilir, airdi. Divan \ ve Tûfân- Mari-

fet isminde bir eseri vardr. (IV. 552)

Neît brahim Çelebi stanbullu-

dur. 1090'da (1679) vefat etti. airdir.

(IV. 553)
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Neri Mehmed Efendi II. Bâyezid

devri (1481-1512) ulemâsndan ve

müderrislerden olup devrin sonlann-

da vefat etti. Neri Tarihîm telif eyle-

di. (IV. 107)

Near bak. Mustafa Paa

NevaJîzâde bak. Atâullah Atâî Efen-

di; Dâni Ali Dede; Mahmud Efendi

Nevalî^âde ÎII. Mehmed'in muallimi

Nasûh olu Ziyâeddin Nevalî Efendi

oullardr ki, yarm asr kadar devam

eylemitir. (IV. 709)

Nevbahar Hatun Haseki Hurrem

Sultan'n cariye ve evlâdnn dâyesi

olup Ekmekçiba Mescidi'ni ihya ey-

lemitir. Bir kzyla orada medfundur.

Nevbaharzâde, bunun olu olmakla

bu ad ald. Celalzâde Mustafa Bey'e

divitdar olup sonra ilerleyerek kk-
sân defterdar oldu. Ancak efendisi-

nin önüne geçmeyi arzu eylemeyince

nianclarn defterdarlarn önüne

geçmesine sebep oldu. II. Selim dev-

ri (1566-1574) balarnda vefat eyle-

mitir. e kabiliyeti olan bir zat idi.

(IV. 578)

Nevhan Paa Hersek alaybeyi olup

1210'da (1795/96) mîrimran olmu-

tur. Sonra vefat etti. (IV. 580)

Nevt Yahya Efendi Pr Ali b. Na-

suh'un olu olup 940'da (1533/34)

dodu. 998'de (1590) ehzadeler mu-

allimi oldu. 1003'de (1594/95) kazas-

kerlik emeklilii verilip 10 mülâzim

vermesi ferman edildi. 30 Zilka'de

1007'de (24 Haziran 1599) vefat eyle-

mitir. Vefa'da, a'bân Efendi'nin ya-

nnda medfundur. Âlim, airdi. Eser-

leri: Muhassilu 'l-Kelâm metin ve er-

hi, Kudsiyye erhi, Sure-Mülk Tefsi-

ri, Tehâfütve Heyâkilü'n-Nûr, Mevâ-

kf erhi Telvih, HidâyeYC Miftâh'2i

talikan, 30 kadar risale, Fusûs- Hi-

kem Tercümesi, Netâyic-i Fünûn,

Tercüme-i Akaid, Risale-i Mantk, Ne-

vâ~y Uak, erh-i Dü-beyt-i Mesnevi,

Tercüme-i Ktssa-i Hzr ve Mûsâ, Ter-

cüme-i Müneât-t Hâce-i Cihan,

Müneat, Divan, Hasbihalnâme (man-

zum), Münazara-i Tütî bâ Za. Olu
Atâullah Efendi'dir. (IV. 634)

NeVîzâde bak. Atâullah Atâî Efendi;

Bidarî Mehmed Efendi; Salih Meh-

med Efendi

Nev'îzâde IIÎ. Murad'm (hd 1574-

1595) ehzadelerinin muallimi Nev'î

Efendi olu Atâullah Efendi ve oul-

landr. Bir asr kadar devam eylemi-

tir. (ÎV. 709)

Nevres Abdürrezzâk Efendi Ker-

küklüdür, stanbul'a gelip müderris

oldu. Il59'da (1746) Bosna mollas

oldu ve sonra Kütahya'da ikamete

memur olup evval 1175'de (Mays

1762) orada vefat etti. Âlim, edip

olup iirde özel üslûbu ve Divan
vardr. Devrin sitemine tahammülü

yoktu. Olu Seyyid Abdullah Efen-

di'dir(-^). (IV, 587)

Nevres Efendi Lâz Ali Paa'nm köle-

sidir. Paas sayesinde okuyup yaz-

m ve efendisinin vefatnda stan-

bul'a gelip bir müddet mektübî-i ha-

riciye hulefâsndan olarak sonra me-

muriyetle taralarda, senelerce Irak

ve Hicaz muhasebeciliinde bulun-

mu ve Rebiyülâhr 1291 'de (Mays-

Haziran 1874) zabtiye mektupçusu

olmutur. Azilden sonra 1293 (1876)

ylma doru ^efat etti. Usta air olup

iir Divan \ vardr. (V. 588)

Nevres Mehjned Bey Dervi Meh-

mec^ Paa'nn(-^) torunu, Mehmed
B(">'in oludur. Enderûnlu olup



Arapça ve Fars;a bilirdi. Sultan Ab-

dülaziz devrinde (1861-1876) vefat

eylemitir. aircir. (II. 336)

Nevres Paa Enderun'da yetierek

ehzadeliinde Sultan Abdülaziz'in

dairesinde bulunup 1277 Zilhiccesi

sonlarnda (Temmuz 1861 balar)

ikinci mâbeynci oldu. 1278'de (1861/

62) Kaza-i erbaa kaymakam ve az

müddette yine mâbeynci olarak bir-

kaç ay sonra bamâbeynci oldu. Zil-

ka'de 1278'de (Mays 1862) Rumeli

pâyesiyle Bursa mutasarrf, Safer

1279'da (Austos 1862) vezirlikle ma-

liye nâzn, Receb 1279'da (Ocak

1863) maarif nâzn ve Ramazan'da

(übat-Mart 1863) yine Bursa muta-

sarrf olup Ret)iyülâhir 1280'de (Ey-

lül-Ekim 1863) istifa eyledi. Muhar-

rem 1281 'de (Austos 1864) musâ-

hib-i ehriyârî oldu. Safer 1282'de

(Temmuz 1865) musâhiblikten azle-

dildi. Bir ay so:ira Kastamonu muta-

sarrf oldu. O sene Rebyülâhirinde

(Agustos-Eylül 1865) istifa eyledi. Re-

ceb 1282'de (Kasm-Aralk 1865) yine

musâhib oldu. Cemaziyelâhir 1283'

de (Ekim 1866) ikinci defa serkurenâ

oldu. Muharrem 1284'de (Mays 1867)

Meclis-i Vâlâ azas olup Ramazan

1284'de (Ocak 1868) ayrld. 25 Safer

1287'de (27 Mays 1870) üçüncü defa

serkurenâ olmutur. 19 Cemaziyelev-

vel 1288'de (6 Austos 1871) azledildi.

18 Ramazan 1289'da (19 Kasm 1872)

Avrupa'da, Nis ehrinde tedavi için

bulunduu srada vefat etti. Cenazesi

stanbul'a getirilerek Kanlca'da def-

nedildi. Mîr-i kelâm, tatl dilli, zevk u

evke dükün, akll, sâdk, güzel ve

iman bir zat idi. (IV. 587/88)

Neyli Ahmed Efendi (Mirzazâde)

Mirza Mehmed Efendi'nin küçük o-

ludur. 1084'de (1673) dodu. Müder-

ris, 1128'de (1716) zmir, 1139'da

(1726/27) Msr, Muharrem ll44'de

(Temmuz 1731) Mekke mollas oldu.

Sonra stanbul payesi, ll47'de (1734/

35) Anadolu payesi olup Muharrem

ll49'da (Mays 1736) Anadolu kazas-

keri oldu. Muharrem 1150'de (Mays

1737) azledildi. 16 Cemaziyelâhir 1154'

de (29 Austos 1741) Rumeli kazas-

keri oldu. 29 Rebiyülevvel ll6l'de

(29 Mart 1748) istifa edip 19 Rebiyülâ-

hir'de (18 Nisan 1748) vefat etti. Tu-

nusbag'nda babasmn yannda def-

nedildi. Âlim, edib, airdi. Eserleri:

Kitabü 'I-Vefâjî Ta 'rifi erefVl-Musta-

fa, Ve'l-Hâbitü'l-Garhî fi Halli Mü-
kilati Îbni'l-Arabt, Acem Ebûbekir

Efendi'nin Vassâf erhini tamamla-

mtr, 400 nüsha kadar kitap hamii,

üç dilde Divan. Evlâdna "Neylîzâde"

dendi. Olu Mehmed Efendi(-^) ile

Hamid Efendi'dir. (I. 250/51)

Neylî Mehmed Efendi Kâtiplerin

eskilerinden olup 9 Cemaziyelevvel

126l'de (16 Mays 1845) vefat etti.

ehzâdeba'na defnedildi. Münîidi.

(IV. 598)

Neylî Mehmed Efendi (Küçük Lut-

fîizâde) Müderris, zmir, Kefe, Yeni-

ehir kads olup azledilmi olarak

Cemaziyelevvel lOOO'de (ubat-Mart

1592) vefat etti. Fâzl, air, kâtip, der-

vi huyluydu. Girift konulara dair ri-

saleleri vardr. Olu "Bdk Çelebi"

denilen Yusuf Efendi'dir(~+). (IV: 130)

Neylîzâde bak. Hamid Mehmed
Efendi; Mecid Ahmed Efendi; Meh-

med Efendi

Neyyir Abdülhalim Dede Gâlib

Dede'nin yetitirmesidir. Vefatndan

sonra Yeniehir Mevlevîhanesi eyhi

oldu. 1215'de (1800/01) vefat eyledi.

airdir. (IV. 598)
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Neyyir Ahtned Rifat Bey Yusuf

Aa'nm mühürdar Râgb Efendi'nin

oludur. Mektûbî ve âmedî halifeli-

inde bulunup 1277'de (I86O/6I) ve-

fat etti. Eyüp'de medfundur. Üç kz
ve Ne'et Bey adnda bir olu kald

ki, ûlâ ricalinden olup Adliye Nezâre-

ti evrak müdürüdür. Damadan Cev-

det Paa ile ricalden Ken'an Bey ve

Salim Efendi'dir. (IV. 598)

Neyyir Yusuf Bey Adanaldr. A'rec

Tâhir Efendi'ninC~->) kardeidir. Bir-

likte stanbul'a geldiler. kisi de çal-

p kitabetçe beenilmekle yüseldi-

1er. Hariciye Nezâreti umûr- hukuki-

ye-i muhtelite müdürü olarak 1302'

de (1884/85) vefat etti. (III. 251)

Neyyirî Nurullah Efendi Bosnal-

dr. Belgrad'da yerlemi olup ders

okuturdu. Müftü de oldu, L Ahmed
1254 devrinde (1603-1 6 17) vefat eyledi

=

(IV. 598)

Nezir Aa Sarayda terbiye edilip

1098'de (1687) sermusâhib ve hazi-

nedar- sultanî oldu. 1103'de (1691/

92) dârüssaâde aas oldu. Receb

1105'de (Mart l694) azledilmi olarak

Msr'a gönderildi. Orada vefat etmi-

tir, (IV, 549)

Nezir Aa Eski Saray aas olup Ce-

maziyelâhir 1159'da (Haziran-Tem-

muz 1746) Msr'a gönderildi. Orada

vefat etmitir. (IV, 550)

NezirAa Sarayda yetiip Muharrem

1223'de (Mart 1808) hazine-i hümâ-
yûn vekili oldu. 4 Cemaziyelâhir

1223'de (28 Temmuz 1808) ayrld ve

kaüedildi. Kindard. (IV. 550)

NezirAa (Solak) (Kaba) Mabeyni
hümâyûnda yetierek 11 03 'de (1691/

92) hazinedar- padiah olmutur.

1112'de (1700/01) dârüssaâde aas

olup Rebiyülevvel 1115'de (Temmuz-

Austos 1703) azledilmi olarak Lim-

ni'ye gönderilerek orada katledildi.

Cesur, air, münî, silahordu. Sol

eliyle yaz yazar ve solak ata binerdi.

Latifeleri vardr. Topal Osman Paa
hazinedar Hafz Mehmed Aa'nm
kozbekçisi olup Msr'a gönderilmiti.

Dönüte Maltzlara esir olup Edirne'ye

geldikte aa bahçesinde bununla ko-

nutuunda, çiçek tarlasn sök deyip

o da sökünce evv^elce gömülmü olan

5 keseyi bulmu ve bu surede ikram

lâtif dümütür. (P/. 550)

Nezirî Mehmed Efendi (Seyyid)

Karahisar- arkîli brahim Efendi'nin

oludur. Müderris, molla, Mekke pa-

yesi oldu. 1296 (1879) tarihinden

sonra vefat etmitir. (IV. 550)

Nidâî Mahmud Efendi (Abdülke-

rim Efendizâde) Müderris, evkaf

müfettii ve Muharrem 1251 'de (Ma-

ys 1835) Msr kads oldu. 29 Receb

1252'de (9 Kasm 1836) vefat etti. Üs-

küdar'a defnedilci. Ricalden Hüsnî

Bey'in kaynyd. (TV. 333)

Nifî damad bak. Hamd Ahmed
Efendi

Nigâhî Çelebi Aydnldr. Dvan-
Hümâyûn kâtiplerinden olup I. Sü-

leyman (Kanunî) devri (1520-1566)

sonlarnda vefat eyledi. airdir. (IV.

577)

Nigâhî Çelebi Aydnldr. lmiye

mesleinden iken vazgeçip III. Meh-

med devrinde (1595-1603) vefat eyle-

di. airdir. (IV 57"0

Nigâhî Mustafa Efendi Yeniehirli-

dir. Merzifonlu Kara Mustafa Paaya
müntesip olmakla sadâretinde bü^âik

tezkireci oldu. 1096'da (1685) derya

beyleri arasna girip sonra slasna git-



ti. Döndükten sonra 1103'de (1691/

92) ikinci defa büyük tezkireci ve

sonra baruznâmeci olup 1104'de

(1692/93) vefat eyledi. Kâtip, airdi.

(IV. 577)

Nigâîi Haydar Çelebi Galataldr.

Nakka di. Soma kapdan, sonra L
Selim'e nedim oldu. 984'de (1576)

vefat etti. airdir. (IV. 577)

Nilad Bey (erif Paazade) Said Si-

ret Bey'in oludur. 12l4'de (1799/

1800) doup Dvan- Hümâyûn kale-

mine girdi. Sonra Msr'a ve oradan

Mekke'ye gitti ve yine stanbul'a dö-

nüp Ziraat Meclisi'ne aza oldu. Mus-

tafa Reid Paa'nm vefatnda nedim
ve musahibi olduundan stanbul'

dan Msr'a gitti. Birkaç sene sonra

orada vefat eylemitir. Hezel ve hicve

dükün bir airdi. (IV. 595/96)

Nihadî Çelebi Prizrenlidir. IIL Meh-
med devri (1595-1603) airlerinden-

dir. (V. 596)

NihaK Mehmed Efendi Vekil Sinan

Efendimin oludur. Müderris, Edirne

ve am mollas olup Safer 1026'da

(ubat 1617) stanbul kads oldu. Se-

ne içinde vefat edip Edirnekap'ya

defnedildi. Alim, air, fâzl zarif, âlî-

himmet idi. Sudûr- ulemâya sert mu-
amele göstermesi, bir aralk stanbul'

dan uzaklatrliT:.asna sebep olmu-
tu. Mekke'de bulunduu srada Hind

hükümdar Celâleddin Ekber ah,
Haremeyn-i erifeyn fukarasna "Ce-

lâli" adl filorileri göndermekle, bir

kaside yapp göndermitir. (IV. 596)

Nihalî Mehraecl Efendi Haleblidir.

Ulemâdan olup 1186'da (1772/73)

vefat eyledi. Eseri vardr. (IV. 596)

Nihalî Mehmeci Efendi air Yusuf

Nâbî Efendimin akrabasmdandr. Hâ-

cegândan olup 1186'da (1772/73) ve-

fat eylemitir. Usta airdir. (IV. 254)

Nihanî Çelebi Köledir. Tahsille mü-
derris olup 926'da (1520) hacda vefat

eyledi. Fen ve ilimlerden hissedar

olup üç dilde ir vardr. (IV. 596)

NÜanî brahim Çelebi Edirnelidir.

Ubeydî akirdi olup 1001 'de (1592/

93) vefat etti. airdir. (IV. 596)

Nikabî Çelebi zniklidir. Mülâzi-

mîn-i ilmiyeden olup 940'da (1533/

34) haramiler elinde katledilerek ve-

fat eyledi. airdir. (IV. 577)

Nkâtî Ahmed Efendi Edirnelidir.

Orada Nevbahar Mescidi imam idi.

llOO'de (1688/89) vefat etti. airdir.

(I. 225)

Nkâtî Ali Efendi stanbulludur, Os-

man Efendi'nin olu olup kad idi.

Ata binerken 1124'de (1715) anszn
vefat etti. airdir. Kardei ekib Ömer
Dede'dir(-^). (IV. 577)

Nkbetî Mehmed Efendi (Mühür-
dar Çelebi) stanbulludur. Kara Ha-

sanzâde Mustafa Paa'nm mühürdar
olup 28 Safer 1134'de (18 Aralk
1721) vefat etti. Tatlkuyu'da med-
fundur. airdir. (IV. 577)

Niksarî bak. Muhyiddin Mehmed

Niksarîzâde bak. Abdülhay Efendi;

Ali Çelebi; Mehmed Efendi

Ni'metî Çelebi IIL Murad devri

(1574-1595) airlerindendir. (IV. 574)

Ni'metî Ni'metullah Efendi (Na-

kibzâde) Nakibüleraf Bursal Al
Efend'nin torunlarndan Seyfullahzâ-

de Mehmed Efendi 'nin oludur. Bur-

sa mahkeme-i er'îyesi kâtibi olup

1070'de (1659/60) vefat etti. Pnarba-

'nda medfundur. airdi. (IV. 571)

Ni'metullah Ahmed'in oludur. Ta~

rih-i TimurVi Farsçadan Türkçeye
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tercüme eylemitir. L Mehmed (Fâ-

tih) devrinde (1451-1481) vefat eyle-

di. Âlim, fâzld. (IV. 574)

Ni'metullah (Seyyid Baba) Buha-

râ'dan Emir Sultan ile gelmitir. Bur-

sa'da vefat eylemitir. Türbesinde

medfundur. Ermi saylanlardandr.

(IV. 574)

Ni'metullah Baba Yokluu ve yal-

nzl seçip durumunu gizlerdi. Tef-

sirlere bakmayarak bir tefsir yazd.

Akehir'de yerleip 920'de (1514) ve-

fat etti. Zâhiddi. (IV. 574)

Ni'metullah Efendi Sofyaldr. Emir

Buhar Tekkesi eyhi AbdüUâtif Efen-

di'ye hâfz- kütüb oldu. 968'de

(1560/61) vefat etti. Edirnekap dn-
da zaviyesine defnedildi. Farsça lüga-

ti vardr. (IV. 574)

Ni'metullah Efendi Emir Ali Efendi.'

nin(->) oludur. Müderris iken 970'

de (1562/63) vefat eyledi. (IIL 497)

Ni'metullah Efendi Müderris olup

970'de (1562/63) vefat etti. (IV. 574)

Ni'metullah Efendi Edirnelidir. Mü-
derris olup Zilka'de 1042'de (Mays

1633) vefat etti. Sâlihdi. (IV. 574)

Ni'metullah Efendi stanbulludur,

1122'de (1710) dodu. Babas yetim

braknca dedesi, mevâlîden Osman
Efendi'nin terbiyesiyle büyümütür.

Il43'de (1730/31) müderris olup Da-

madzâde Ebûlhayr Efendi'nin eyhü-
lislâmlnda çkarldysa da sonra yi-

ne meslee girmitir. Il67'de (1753/

54) Galata, sonra Msr ve Muharrem

1178'de (Temmuz 1764) Mekke mol-

las olup 1183'de (1769/70) stanbul

pâyesiyle ordu kads oldu. 12 evval

1186'da (6 Ocak 1773) vefat etmitir.

Bilgili ve nüktedan olup airdi. Ha-
met Efendi'yle akalama ve Râgb

Paa meclisinde elenceleri vardr.

Olu Ni'metzâde Seyyid ükruUah
Efendi'dir(->). (IV. 575)

Ni'metullah Efendi Lutfullah Efen-

di'nin torunudur. Müderris, 1223'de

(1808) Üsküdar mollas ve a'bân

123rde (Temmuz I8I6) Bursa molla-

s oldu. 1236'da (1820/21) vefat et-

mitir. Fâtih' de; medfundur. (IV. 575)

Ni'metullah Efendi (Rûenî^âde)

Ali b. Ruen'in oludur. Babasnn b-

raktklarn mirasyedilikle bitirdi.

Sonra çalp müderris ve* Bursa'da

evkaf müfetti:: ve 953'de (1546) Bag-

dad kads olup 955'de (1548) azledil-

di. 956'da (1549) Haleb mollas olup

957'de (1550^ Muradiye müderrisi,

967'de (1559/60) Medine kads oldu.

a'bân 969'da (Nisan 1562) vefat etti.

Fâzl, yumuak huylu , nüktedand.

Olu brahim Efendi'dir(--^). (IV. 574)

N'metuUah jHfendi (Sadreddinzâ-

de) Mehmed Emin Efendi'nin olu-

dur. Mevâlîde dir. Hayli beldeyi ge-

zip Cemaziyelevvel 1094'de (Mays

1653) 70 yanda vefat etmitir. (IV.

574/75; I. 403}

Ni'metullah Mehmed Efendi (Sad-

reddinzâde) Müderris ve 11 41 'de

(1728/29) Bosna mollas olup 1144

(1731/32) tarininden sonra vefat et-

mitir. (I. 403; IV. 575)

Ni'metullah Mehmed Efendi (Un-

cu2âde) Müderris, 1227'de (1812)

Yeniehir mollas ve 1234'de (1818/

19) Edirne mollas olup uygunsuz ha-

reketle vakitsiz azledildi. 1243'de

(1827/28) Medine mollas olmutur. 9

Zilka'de 1254^de (24 Ocak 1839) ve-

fat eyledi. Olu veya kardei Hafz

Mustafa Efendi'dir. (IV. 575)

Ni'metzâde bak. ükrullah Efendi



Nisârî Hüseyin Çelebi stanbullu-

dur. Divan- Hümâyûn kâtiplerinden

olup 1075'de (:i664/65) vefat etti.

Emir Buharî'de medfundur. Târih

söylemekte mâhir bir air olup £?/-

van\ Yzd. (IV. 541)

Nisarîzâde bak. Beli Abdullah

Efendi

Niaac bak. Ahmed Paa; smail Pa-

a; Mustafa Paa

Nianc hsm bak. ah Mehmed
Efendi

Nianci2âde bak. Mehmed Efendi

Nianczâde Nianc Boyal Meh-

med Paa oullardr. Bundan "Tu-

nuszâdeler" diye bir kol aynlmtr.

Soyu ilim yuvasr^d. (IV. 709)

Nîlizâde bak. /Jmed Efendi

Niyâaî Karamanldr. I. Bayezid (Yl-

drm) devri (1389-1402) airierinden-

dir. Farisiye âinâ idi. Velîyeddin olu
Ahmed Paa'nm birçok gazeli buna

cevaptr. Divan\ vardr. (IV. 596)

Niyaz eyhlerdendir. Hac Hali-

fe'nin mürididir. 906'da (1500/01) ve-

fat etti. (IV. 596)

Niyâzî Abduliah Efendi eyh bra-

him ebüsterî'nin oludur. ran'da

okuyup Anadolu'ya geldi. Yevmiye

otuz akçe maa verildi. I. Süleyman

(Kanunî) Rodos u fethettiinde, biri

"Culûsiye", dieri "Fethiye" olarak 60

beyitli bir kaside takdim eyledi.

936'da (1529/30) vefat etti. airdir.

Muamma sanatna dair bir risale, Sey-

yid erife haiye, Kâfiye'y^ erh yaz-

mdr. (III. 362)

Niyâzî AbduUai Efendi Ali Efen-

di'nin oludur. Divan kaleminden

yetierek beylikçi kesedar oldu. Re-

ceb 1280'de (Arahk 1863) beylikçi,

Cemaziyelâhir 1280'de (Eylül-Ekim

1868) Ahkâm- Adliye azas, Rebiyü-

lâhr 1286'da (Temmuz-Austos 1869)

havale reisi, Cemaziyelâhir 1288'de

(Austos-Eylül 1871) yine beylikçi,

Ramazan 1291'de (Ekim 1874) bâlâ

rütbesi oldu. Bir aralk Âdile Sultan 'a

kethüda da olmutu. 9 Ramazan

1302'de (22 Haziran 1885) vefat etti.

Süleymaniye'de medfundur. Doru,
iyi ve cömertdi. Büyük olu Tal'at

Bey'dir(-^). (IV. 597)

Niyâzî Abdürrahim Efendi Hac
Halife Abdürrahim Efendi'nin(--^) to-

runu, eyhülislâm Müeyyedzâde Ab-

dülkadir eyhî Efendi'nin(-*) olu-

dur. Müderris olup 30 yanda iken

Ramazan 1002'de (Mays-Haziran

1594) vefat eyledi. Âlim, Halvetî,

edip, airdi. (IIL 345; III. 328)

Niyâzî Ahmed Efendi (Seyyid) Or-

du eyhi halifelerinden olup Ne'et

Efendi'nin muallimiydi. 1192'de

(1778) vefat etmitir. Fâzl ve airdir.

(IV. 597)

Niyaz Çelebi Üsküplüdür. Frenk b-
rahim Paa'ya müezzin olup 944'de

(1537/38) vefat etti. air ve mûsikîde

mahirdir. (IV. 596)

Niyâzî Efendi Eyüp'de bir vaizdir.

Hafta ortasnda Süleymaniye kürsü-

sünde Mesnevî-i ^en/naklederdi. Ye-

men'e gidip 1030'da (1612) vefat ey-

ledi. Zahir ve bâtn mamur bir zattr.

(IV. 596/97)

Niyâzî Hasan Dede Konya'da Mev-

levi olup sonra stanbul'a gelerek Ye-

nikap Mevlevîhanesi'nde sakin oldu.

1208'de (1793/94) vefat etti. (IV. 597)

Niyâzî lyas Çelebi Geliboluludur.

924'de (1518) vefat etmitir. airdir.

(IV. 596)
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Niyâzî Mehmed Efendi Haydar De-
de Tekkesi eyhi olup 1 1 l6'da

(1704/05) vefat etmitir. (IV. 204)

Niyâzî Mehmed Efendi Karahisar-

Sâhiblidir. Konya'da tahsil edip

1263'de (1847) stanbul'a geldi. Sul-

tan Abdüimecid devri (1839-1861)

airlerindendi. Sonra vefat etti. (IV.

597)

Niyâzî Mehmed Efendi Karahisar-

arkîlidir. 1248'de (1832/33) stan-

bul'a gelip Mazlum Paaya kâtip ol-

du. 1268'de (1852) Msr'a gitti. Sultan

Abdüimecid devri (1839-1861) airie-

rindendi. Sonra vefat etti. (ÎV. 597)

Niyâzî Mehmed Efendi eyh olup

20 Zilka^de 1295'de (15 Kasm 1878)

vefat etti. Kayalar Dergâh'nm ikinci

bânîsidir. Oraya defnedildi. (IV. 597)

Niyâzî Mehmed Efendi (Msrî)
Malatyahdr. Nakibendî dervilerin-

den Ali Efendi'nin olu olup 1048'de

(1638/39) Msr'a gitti. Kadirî ve son-

ra Halvetî olup eyh oldu. Oradan
Bursaya geldi ve buna Abdal Çelebi

adnda biri tekke yapu. Sonra Fâzl

Ahmed Paa'nm sadâretinde Edir-

ne'ye gelip cifre dair baz kelimeler

söyleyince Rodos'a gönderildi. Sonra

Bursa'ya dönm_esine emir verildi. Va-

izlikte yine cifrden bahsetmekle Bur-

sa'dan 1088'de (1677) Limni'ye gön-^

derildi. Zilka'de llOO'de (Agustos-Ey-

lül 1689) affedilerek tekrar Bursa'ya

gelip n04'de (1692/93) "Taraf-

Hak'dan sefere memur olduk'" diye

Edirne'ye geldi. Sultan Selim Ca-

milinde vaaz ile ziyaretçileri çoald-
ndan ve yine cifrden açldndan
Kaymakam Osman Paa bir srm ara-

basna koyup Gelibolu yoluyla yine

Limni'ye göndermitir. Safer 1105'de

(Ekim 1693) orada vefat eyledi. Lim-

ni'de medfundur. Cezbesi olup cifr il-

mine dair kelimat çoktur. Düzenli

hali nadir, ak arabyla mest ve bu-

nunla beraber âlim ve fâzld. Eserle-

ri: Tasavvuf ve cifre dair risaleler ve

ta'likat, Mevâidü'l-îrfân ve Avâidü'l

ihsan (71 mâidedir), Risâle-i Erâtrs-

Saat, erh-i EsmâVl-Hüsnâ, Tefsir-i

FâtihatVl-Kitah, Risâle-i Es'ile, Kasi-

de-i Bür'e yi tesbî' , Hazret-i Ali Kelâ-

mn Tahmis, Divan-t îlâhîyyât. O-
lu Ali Efendi(-^), bunun olu Msrîzâ-

de Mustafa Efendi'dir(-*). Msrî hule-

fâsmdan Akhaiye Mustafa Efendi 50

sene Bursa'da Ulu Cami'de müezzin
olmu ve Msrî Limni'de iken vekâlet

etmitir. Bursa'da 1125'de (1713) ve-

fat eylemitir. Ali Efendi'nin vefatnda

Msrî Dergâh'nda eyh olan Samgi
Hac Mehmed Efendi 1156'da (1743)

vefat eyledi. Müelliftir. Samgîzâde Ali

Efendi, eyh Ahmed Nakibendî mü-
ridi olup Msr:' Dergâh'na eyh oldu.

1180'de (1766/67) vefat etti. Fkh il-

minde mâhircir. Msrî halifelerinden

biri de eyh Mahmud olup bunun to-

runu Mustafa Efendi de eyhlerden-
dir. Muharrem 11 79 'da (Haziran-

Temmuz 1765) vefat edip Üsküdar'a

defnolunmutur. Msrî hulefâsmdan

eyh Kasm müridlerinden eyh Ayn-
Ekber Mehmed de 1134'de (1721/22)

vefat edip Eyjp'de Yahyâzâde Der-

gâh'na defnedilmitir. (IV. 193/94)

Niyâzî Mehned Paa Mühendisha-

ne'den yetiip miralay, liva ve mü-
himmat- harbiye memuru oldu. Ce-

maziyele\'vel 1263 'de (Nisan-Mays

1847) ferik olup ilâveten Dâr- ûra'
ya aza olmutur. 2 Ramazan 1277 'de

(14 Mart 1861 ) vefat etti. Bilgili, ser-

vetliydi. Olu Ali Rzâ Bey'dir(->).

Kendisi Süleymaniye'de, olu Eyüp'

de medfundur. (IV. 597)



Niyâzî Mustafa Bey Edirnelidir. Fâ-

zl Paa'ya kethüda ve sonra Muhaci-

rin Komisyonumla aza oldu. 1 Rama-

zan 129rde (12 Ekim 1874) vefat et-

ti. Kayalar'da medfundur. (IV. 597)

Niyâzî Mustafa Efendi (Seyyid)

Hüsâm Bey Camii imam olup 25 Mu-
harrem 1300'de (6 Aralk 1882) vefat

etti. (IV. 482)

Nizâmeddin /ihmed Ebâ Nesim
Efendi Bagdadldr. Babas Seyyid

ehabeddin, Hz, Hüseyin sülâlesin-

den Seyyid Abdullah A'rec evlâdn-

dand. iH'^anî eyh Yasin Haydar'n

müridi eyh Kasm 2ülfikâr- Mâzen-

derânî'den tekmil-i tarikat eylemitir.

I. Selim (Yavuz) devrinde (1512-

1520) stanbul'u gelip Silivrikap d-
nda tekkede eyh oldu. Muharrem
975'de (Temmuz 1567) bir Cuma ge-

cesi vefat eyledi. Tekkeye defnedil-

mitir. Uzun bo^vdu, büyük karnl, ela

gözlü, açk kal, deirmi yüzlü, ermi
saylanlardan bir zat idi. Ya 63 'dü.

Olu eyh Ebâ Ali Seyfullah Kasm
Efendi, Ümmî Sinan halifesi, temiz

edak bir airdir. IIL Murad devri

(1574-1595) ricalinden kâmil bir eyh-

di. "Nizamoglu' ve "Sebkî" iirdeki

mahlasdr. Divan' vardr. (IV. 559)

Nizâmeddin Efendi Egrikap'da

eyh Cemâleddn'in oludur. Babas-

nn yerine geçip 10 Zilka'de 1199'da

(14 Eylül 1785) vefat etti. (IV. 559)

Nizâmeddin Mehmed Efendi Mi-

sivrilidir. Sa'dîye'den bir eyh olup 23

Cemaziyelâhir : 238'de (7 Mart 1823)

vefat etti. Üsküdar'da Eski Menzilha-

ne'de medfundur. (IV. 559)

Nizamî Vaiz Velîyeddin'in oludur.

II. Mehmed (Fâtih) devri (1421-1451)

airlerindendir. Gençliinde vefat et-

ti, (IV. 560)

Nizâm Ahmed Efendi (Müneccel)

Aydonatldr. Müderris olup a'bân
1108'de (Mart 1697) vefat etti. air ve

münidir. (I. 230)

Nizâm Efendi Eyüp 'de ah Sultan

Tekkesi eyhidir. 1153'de (1740/41)

hacda vefat eyledi. (IV. 560)

Nizaizâde bak. Mehmed Efendi

Nogay bak. Murtaza Paa

Nogayzâde bak. Kaplan Paa

Nogayzâde Kaplan Paa olu Arslan

Paa'ya denir. Aile sönmütür. (IV.

710)

Noktac bak. Ali Efendi

Noktazâde bak. Zârî Ca'fer Çelebi

Nuh A^a Enderun'dan çkarak kap-

cba ve çakrcba oldu. Sonra mî-

rahûr- e\^^el olup bir ay sonra 999'da

(1590/91) emekli oldu. Sonra vefat

etmitir. (IV. 578)

Nuh Bey Yükselerek kapcba ol-

du. 1212'de (1797/98) zmit kereste

nâzn olup sonra mîrahür- sâm pa-

yesi ihsan buyuruldu. 27 a'bân
1219'da (1 Aralk 1804) vefat etmitir.

Eyüp'de Kâgarî yolunda medfundur.

(IV. 580)

Nuh Bey (Hac) Hekimba Nuh
Efendi'nn(->) torunu, Osman Bey'

in(--^) oludur. Yetiip kapcba ol-

du. 1185'de (1771/72) orduya hazine

götürmeye memur olup sonra sipahi-

ler aas oldu. Zilka'de 1186'da (ubat

1773) azledildi. Hacca gidip döndük-

ten sonra Zilka'de 1194'de (Kasm
1780) vefat etti. Kocamustafapaa'da

medfundur. Annesi de dedesinin kz
kardeinin kzdr. Olu Tayfur Meh-

med Hâmid Bey'dir(-^). (IV. 579; IIL

261)

Nuh Çelebi Hz. Mevlânâ Celâleddin

Rûmî'nin evlâdmdandr. Devlet hiz-
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metine girip 922'de (1516) am vilâ-

yeti tahririne memur oldu. Sonra

Anadolu timar defterdar olup 93
2
'de

(1525/26) harpde ehid oldu. (IV.

578)

Nuh Efendi eyh Mehmed Efen-

di'nin oludur. eyh Merzifonî'den el

alp mücâhede-i nefs etti. Arpadan

yaplma çörekle idare ederdi. Çok za-

yflaynca beslenirdi. I. Süleyman

(Kanunî) Nahcvan seferine giderken

refakat talebiyle bin altm verdiinde,

"altnlar ehline versin, meram dua

ise biz hizmetimizi biliriz, her sabah

kânmzdr" dedi. 977'de (1569/70)

vefat eyledi. (IV. 578)

Nuh Efendi Yusuf Paa'nm imam
olup müderris olarak evval 1064'de

(Agustos-Eylül l654) vefat etti. (IV.

579)

1260 Nuh Efendi Frenk tabiplerinden

olup Müslüman olmutur. Tabib-i

hassadan olduktan sonra 1084'de

(1673/74) cerrahba, 1105'de (1693/

94) "Nuh Paa" olarak mîrimîran ol-

du. Cemaziyelâhir 1106'da (Ocak-u-

bat 1695) reis-i etbbâ-y sultanî ola-

rak Rumeli kazaskerlii payesi ihsan

buyuruldu. 8 a'bân 1119'da (4 Kasm
1707) vefat eylemitir. Kocamustafa-

paa'da medfundur. Hazk, uyumlu,

dervi huyluydu. Kocamustafapa-

a'da bir medrese yapp oraya defno-

lunmutur. Büyük olu Süleyman

Efendi cerrahba ve molla olmutur.

Bunun evlâdna "Cerrahzâdeler" de-

nir, ikinci olu sadrazam Ali Paa'dr

ki, evlâdna "Hekimzâdeler" denir.

Bir olu da mevâlîden Evliya Yusuf

Efendi olup bunun evlâdna da "Evli-

yazâdeler" denir. Bir olu da mevâlî-

den Ebûbekir Efendi'dir. Oullarn-
dan beincisi Osman Bey'dir(->).

Oullarndan altncs hâcegândan

Feyzullah Bey olup bunun olu da

Said Bey'dr. Oullarndan yedincisi

Ömer Efendi'dir(-^). Oullarndan se-

kizincisi Yahya Bey olup 11 55 'de

(1742) vefat etti. Osman Bey'in olu
Hac Nuh Bey'dir(-^). (IV. 579)

Nuh Efendi çellidir. Bursa'da Ulu

Cami'de muhaddis ve müfessir olup

5 sene kadar yalnzla çekilerek

1208'de (1793/94) vefat eylemitir.

Emir Sultan yaknnda medfundur.

Fâzl ve ermi saylanlardand. (IV.

580)

Nuh Efendi (Molla Ahmedzâde)
Sudûrdan emseddin Ahmed Efendi'

nin olu olup müderris ve molla ol-

du. Ramazan 1038'de (Mays 1629)

stanbul kads olup Zilhicce 1039'da

(Temmuz-Austos 1630) azledildi.

Zilhicce 1043'de (Haziran 1634) Ana-

dolu kazaskeri olup 1045'de (1635/

36) Rumeli kazaskeri oldu. Zilka'de

1046'da (Nisan 1637) azledildi. Mu-

harrem 1050'ce (Mays l640) vefat et-

ti. Güzel ahlâk sahibiydi. (IV. 578)

Nth Efendi (Pamakçzâde) Meh-

med Efendi 'n:.n(-^) oludur. Yenie-

hir mollas olup 1083'de (1672/73)

vefat etmitir. (IV. 579; IV. l67)

Nuh Efendi (eyhzâde) Abdî Efen

di'nin oludur. Mektûbî-i sadr- âli-

den yetiip bahalife oldu. Sonra tez-

kire-i evvel ve a'bân ll45'de (Ocak-

ubat 1733) süvari mukabelecisi ve

sonra yeniçeri kâtibi ve evval

ll48'de (ubat-Mart 1736) ikinci defa

tezkire-i evvel ve 1150'de (1737/38)

ordunun sefere çknda reis vekili

oldu. 115rde (1738/39) Çatalçe-

me'de evinde vefat eyledi. Edepli ve

temiz ruhluydu. (IV. 580)



Nuh Nâcî Efendi Ispartaldr. Dârüs-

saâde aas Tâhir Aga'nn imamdr.
Müderris, devriyeden Mara, Trablus

ve Beyrut mollalklarnda ve tara nâ-

ibliklerinde bulunarak 1285 (1868/

69) tarihine doru vefat eylemitir.

(IV. 580)

Nh Paa Maliyeden yetierek 995'

de (1587) Karaman ve sonra Diyarbe-

kir defterdar, Safer 1000'de (Kasm-
Aralk 1591) Kbrs, lOOl'de (1592/

93) Sivas beylerbeyi, 1002'de (1593/

94) badefterdar, azilden sonra 1005'

de (1596/97) Konya ve sonra Anado-

lu valisi oldu. lOll'de (1602/03) kub-

be veziri ve Anadolu'ya serdâr oldu.

1012'de (1603/04) baarszl azline

sebep olup vezirliinin kaldrlmasy-

la Darende'de emekli olarak oturma-

s emrolunmu ve orada vefat eyle-

mitir. (IV. 578)

Nuhî Çelebi Pritinelidir. ehzade
Mehmed'e kâtip olup sonra Divan-

Hümâyûn kâtiplerinden oldu. I. Sü-

leyman (Kanunî) devrinde Van'n fet-

hi ylnda (1534 v 2 1548) vefat eyledi.

airdir. (IV. 578)

Nu'man Aa Enderun'da yetierek

hasodaba olup 1204'de (1789/90)

azledilip sonra vefat etmitir. QV. 572)

Nu'man Aa Saray- Cedid pazarba-

s ve topçular kethüdas olup 9 Sa-

fer 1219'da (20 Mays 1804) vefet et-

mitir. Gümüsu^/u'nda medfundur.

(IV. 572)

Nu'man Aa Einlidir. Silahor olup

5 Cemaziyelâhir 1237'de (27 ubat
1822) vefat etti. Seyitahmetderesi'nde

medfundur. (IV. 572/73)

Nu'man Aa (Darbûnezâde) Ebû-

bekir Paa'nm oludur. Yeniçeriden

yetiip Cemaziyeievvel ll62'de (Ni-

san-Mays 1749) kul kethüdas ve Sa-

fer 1163 'de (Ocak 1750) yeniçeri aa-
s olup 4 a'bân ll64'de (28 Haziran

1751) azledilerek Erzurum'da spir'de

bulunan çiftHine gönderilmitir.

Orada vefat etmitir. (IV. 570/71)

Nu'man Bey Seyyid Mehmed Pa-

a'nn olu olup 15 Zilhicce 12 11 'de

(11 Haziran 1797) vefat edip Üskü-

dar'a defnedilmitir. (IV. 572)

Nu'man Bey Yeen Ali Paa'nm o-
ludur. 1201 'de (1786/87) dünyay
terk ederek Konya'ya çekilip Mevlevi

oldu. Sonra Galata Mevlevîhanesi

eyhi olup 1204'de (1789/90) ayrld.

1208'de (1793/94) Üsküdar'daki evi-

ni tekke edip I6 Receb 1213 'de (24

Aralk 1798) vefat etti. O devirde Üs-

küdar'da oturan üç Nu'man Bey için

"Üsküdar'da vardr üç Nu'man
evi/Mevlevî ve dünyevî ve uhrevî"

denmitir. (IV. 572)

Nu'man Bey înegöllü Dervi Paa'

nn olu olup kapcba oldu. 1212'

de (1797/98) mîrimîranhkla "Nu'man

Paa" olarak Küçük Hüseyin Paa'nm
maiyetine gitti. Sonra yine kapcba
olup 1230'da (1815) Rusçuk Kalesi

bina emini olup o sene Limni'de ika-

mete memur oldu. Brakldktan son-

ra Ramazan 1232 'de (Temmuz-Aus-
tos 1817) vefat eyledi. Aynhkçeme-
si'nde medfundur. Olu Mehmed
Bey dahi 23 Zilhicce 1232'de (3 Ka-

sm 1817) vefat etmitir. (IV. 572)

Nu'man Bey Tersaneden yetiip ri-

yâle-i hümâyûn ve 1250'de (1834/35)

tersane kethüdas oldu. L Mahmud
devri (1808-1839) sonlarnda vefat et-

ti. (IV. 573)

Nu'man Bey (Ali Paazade) Damad
brahim Paa'nm yeeni Nianc Ali
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Paa'nm oludur. Enderun'da yetie-

rek a'bân ll69'da (Mays 1756) ri-

kâbdar- ehriyârî olduktan sonra

emekli edilerek çkarlmtr. 1198'de

(1784) vefat eyledi. (IV. 571)

Nu'man Bey (Hac) Selâniklidir.

Mukataat ve iltizam ilerine giriip

mal sahibi oldu. Bir aralk Anapa'ya

gönderildiyse de serbest braklm-
tr. 1203^de (1788/89) kla'- tis'a naz-
r olup muharebede yararlk göster-

mitir. 1207'de (1792/93) smail bina

emini oldu. 1208'de (1793/94) orada

vefat etmitir. Gayretli ve devlete hiz-

met ederdi. Olu mevâlîden brahim
Bey'dir. (IV. 571/72)

Nu'man Bey (tpeklizâde) Mustafa

Paa'nn(-*) oludur. Kapcba olup

II. Mahmud devri (1808-1839) sonla-

rna yetimitir, (IV. 457)

Nu'man Bey (Kesriyelizâde) Kesri-

yeli Ahmed Paa'nm kznn olu ve

Se)^id Mehmed Aa'nm oludur. Ba-

bâli'den yetierek hâcegânlkla silah-

dar kâtibi, 1187'de (1773) mektûbî-i

sadr- âlî, az müddette yine silahdar

kâtibi, sonra kethüda kâtibi, azledil-

dikten sonra 1196'da (1782) sipah kâ-

tibi ve 1197'de (1783) yine kethüda

kâtibi olup 21 Receb 1199'da (30 Ma-
ys 1785) azledildi. 1200'de (1786) ar-

pa emini ve ardndan ça\aba oldu.

O sene azledilerek 21 Rebiyülevvel

120rde (11 Ocak 1787) bamuhase-
beci olup 27 Receb 1201 'de (15 Mays
1787) vefat etti. Çok sabrl ve aza-

metliydi. Olu Mehmed Es'ad Bey'

dir(-^). Damad Ruscukluzâde Hasan
Paa'nm olu Haydar Bey'dir ki, bu
kzndan torunu Nu'man Bey olup

a'bân 1229'da (Temmuz-Agustos
1814) vefat eylemitir. (IV. 571)

Nu'man Bey (Siyâvu Paazade)
Abdülhamid Bey'in(-->) olu ya da ya-

kn olup 15 Ramazan 1222'de (l6

Kasm 1807) vefat ederek Siyâvu Pa-

a Türbesi'ne defnedildi. (ÎII. 356)

Nu'man Efejdi Manastrldr. Mü-
derris, Mara mollas olup Receb

1102'de (Nisan 1691) vefat etti. (IV.

568)

Nu'man Efendi Mehmed Efendi'nin

oludur. Il63'de (1750) vefat etmi-
tir, Nakibendî ve hattatd. (IV. 569)

Nu'man Efendi Müderris olup 1164'

de (1751) vefat etti. Üsküdar'da med-
fundur. (IV. 569)

Nu'man Efendi Müderris olup Zilhic-

ce 1159'da (aralk 1746-Ocak 1747)

Kesriyeli Ahmed Paa Ordusu'na kad
olmutur. Sonra Üsküdar mollas ol-

du. Il65'de (1752) vefat etti. Üskü-

dar'da Tunusba'na defnedildi. Olu
Mehmed Edhem Efendi' dir. (IV. 569)

Nu'man Efendi Debbazâde torun-

larmdandr. 120rde (1786/87) Erzu-

rum mollas olmutu. Sonra vefat etti.

(IV. 571)

Nu'man Efendi Müneccim ve kad
olup 1203'de (1788/89) münecimba
olmutur. Son:-a vefat etti. (IV. 571)

Nu'man Efendi Enderun'dan yeti-

me olup 1228^de (1813) hâcelikle ce-

beciler kâtibi oldu. Sonra vefat etmi-

tir. (IV. 572)

Nu'man Efendi Harputludur. Hoca
ve dersiam olup 1254'de (1838) ve

1258'de (1842) iki defa Sofya mollas

olmutur. Sonra vefat etti. (IV. 573)

Nu'man Efendi Selâniklidir. Maliye-

den yetierek evrak müdürü olup

a'bân 1279'da (ubat-Mart 1863)

maliye kâtibi oldu, 25 Rebi^oilâhir

1282'de (17 Eylül 1865) koleradan

vefat etti. (IV, 573)



Nu'man Efendi '^"rabzonludur. Mek-
teb-i Ulûm- Edebiye hocas ve huzur

dersleri mukarriri olup 12ö0'da

(1844) hâmise-i 5üleymaniye itibar

olunmutu. Ramazan 1282 'de (Ocak-

ubat 1866) Mekke'de ikameti fer-

man olunup orada vefat eylemitir.

Hak sözlü, sâdk, âlimdi. (IV. 573/74)

Nu'man Efendi (Debbazâde)
Mehmed Efendi' nin(~*) torunlarn-

dandr. 1202'de (1787/88) Badad
mollas olup mevleviyete gezerek

1224'de (1809) Üsküdar mollalndan
azledilmi olarak vefat etmitir. Mec-

jnuatü's-Sakk jzzd. Olu erif Meh-

med Efendi'dir. (P/. 202)

Nu'man Efendi (Hafz) amldr.
Müderris, molla, Bursa kads oldu.

1069'da (1658/59;^ katledildi. Rüvet-

çi olup devlet ilerine karrd. (IV.

568)

Nu'man Efendi (Pamakçzâde)
eyhülislâm Abdullah Efendi'nin o-
ludur. Müderris, Haleb, Receb 1187'

de (Eylül-Ekim 1773) Msr mollas,

Sonra Mekke payesi ve 1196'da (1782)

stanbul kads omp 1198'de (1784)

ayrld, ardndan /..nadolu payesi olup

23 Ramazan 1197'de (22 Austos

1783) vefat etti. Egrikap'da atalar ya-

nnda defnedildi. Ulemâ-y resmiye-

dendir. (IV. 571)

Nu'man Efendi (Üveys) Kürdistan-

ldr. Bursa'da Hekimzâde Tekkesi'ne

eyh oldu. 1180'de (1766/76) vefat

etmitir. (IV. 570)

Nu'man Enis Efendi Mektûbî-i sa-

dâret kalemine girip ran ile görü-

melerde kâtiplhue bulunmutur.

Döndükten sonr^ hâcegândan olup

e\^'âl 1158'de (Kasm 1745) tezkire-i

sân ve Muharrem 11 67 'de (Kasm

1753) tezkire-i evvel olup sonra

117rde (1757/58) azledildi. 1172'de

(1758/59) cizye muhasebecisi, Rebi-

yülevvel 1173 'de (Kasm 1759) ba-
muhasebeci olup Safer 1174 sonla-

rnda (Ekim 1760 balar) azledildi.

ewâl 1174'de (Mays 1761) defter

emini, Cemaziyelâhr 1176'da (Aralk

1762-Ocak 1763) ikinci defa tezkire-i

ev\^el, o sene ev\^âlinde (Nisan-Ma-

ys 1763) reisülküttab olmutur. Ce-

maziyelâhr 1177'de (Aralk 1763) az-

lolunup a'bân 1177'de (ubat 1764)

nianc, Zilhicce 1179'da (Mays
1766) yeniçeri kâtibi olmutur. 1180'

de (1766/67) vefat eyledi. Mevlânâ-

kap dnda defnedilmitir. Divan i-

lerini bilir, dilerinde bilgisiz olup

air, nesih, sülüs ve rk'a hatlarnda

ustayd. (IV. 570)

Nu'man Huldî Bey (Kblelizâde)

Mahmud Bey'in olu veya torunu-

dur. Kalemden yetierek 1229'da

(1814) hâcegândan olup azilden son-

ra 8 Receb 1254^de (27 Eylül 1838)

vefat etti. Üsküdar'da Tunusbag'na

defnedildi. (IV. 573)

Nu'man Naim Efendi Etbbâ-y has-

sadan olup 1211 'de (1796/97) serta-

bib-i pâdiâh oldu. 1212'de (1797/

98) zmir mollas olup Safer 1218'de

(Haziran 1803) sertabiblikten azledil-

mitir. Zilhicce 1220'de (ubat-Mart

I8O6) vefat etti. Süleymaniye'de med-

fundur. Olu Mustafa Mes'ud Efen-

di'dir. (IV. 572)

Nu'man Necb Efendi Ser-etbbâ

Mes'ud Mustafa Efendi'nin(-^) olu-

dur, Cemaziyelâhr 1264'de (Mays

1848) Kudüs mollas oldu. (IV. 573;

IV. 367)

Nu'm.an Paa Bonaktr. Beylerden

olup mîrimîran olmu, 11 25 'de (1713)
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vezirlikle Yanya, 1126'da (1714) Bos-

na, sonra Belgrad, 1131'de (1719)

Kandiye ve 1133'de (1721) brail mu-

hafz olmutur. O taraflarda vefat et-

mitir. Cesurdu. (IV. 569)

Nu'man Paa Giritlidir. Karaylanzâ-

de kethüdas olup mîrimîran ve bir

aralk Kefe beylerbeyi olmutur.

Il45'de (1732/33) vezirlikle Azak Ka-

lesi ve Bender muhafz, 11 48'de

(1735/36) nebaht muhafz, Rama-

zan 1150'de (Ocak 1738) Bender se-

raskeri ve Anadolu valisi oldu. 1151'

de (1738/39) vezirlii alnp Sakz'a

gönderildi. Muharrem 1152 'de (Nisan

1739) braklp vezirlii iade edilerek

ikinci defa Kefe valisi ve ardndan

Kefe seraskeri oldu. Muharrem 1154'

de (Mart-Nisan 1741) Anadolu valisi

ve Cemaziyelev^^erde (Agustos-Eylül

1741) o cihet seraskeri oldu. Azilden

sonra Hanya, 1159'da (1746) Semen-

dire ve Belgrad, Muharrem 1160'da

(Ocak-ubat 1747) Özi ve Bender,

Cemaziyele^^el llöl'de (Mays 1748)

Trhala ve Bender, ll62'de (1749)

yalnz Trhala, ll63'de (1750) yine

Bender ve Rebiyülevvel ll65'de

(Ocak-ubat 1752) Hotin, Zilhicce

ll65'de (Ekim-Kasm 1752) Hanya

muhafz olup sonra Mara ve 1171'

de (1757/58) Konya valisi olup orada

vefat etmitir. Cesur, tedbirli, akll ve

serhad ahvâline vâkft. (IV. 569)

Nu'man Paa Selanik â'yânndan

Hac Seyyid Ahmed Aa olu ve Pîr

Mustafa Paa'nn üvey oludur. Silah-

or olduktan sonra mîrahûr- sânîlik-

le kapclar kethüdâlg vekâletlerin-

de bulunup 1151'de (1738/39) asale-

ten mîrahûr- sân ve sonra kapclar

kethüdas oldu. 25 Zilhicce ll6l'de

(l6 Aralk 1748) vezirlikle ve Zübey-

de Sultanla evlenerek Selanik valisi

olmutur. Sonra nebaht, Rebiyülev-

vel ll64'de (ubat 1751) Hotin, Rebi-

yülâhr ll65'de (ubat-Mart 1752) Vi-

din, Receb l66'da (Mays 1753)

Belgrad ve Ciemaziyelevvel ll67'de

(Mart 1754) ikinci defa Selanik valisi

oldu. Il69'd£ (1755/56) sultann ve-

fatndan sonra Adana valisi olup

1170'de (1756/57) veziriigi kaldrl-

mtr. 1171'ds (1757/58) vezirlii ve-

rilmi, Adana valisi olup ikâyet gel-

mekle 1172'de (1758/59) vezirlii yi-

ne alnmtr. Cemaziyelevvel 1173'

de (Ocak 1760) tekrar vez^irlikle Sayda

valisi ve sonra Trabzon, Safer 1178'de

(Austos 1764) Van, sonra Erzurum,

Cemaziyelev^Tel 1181'de (Ekim 1767)

Çldr valisi oldu. Muharebede Gür-

cistan seraskeri oldu. Cemaziyelâhir

1185'de (Eylül 1771) am seraskerlii

ile Rakka valisi olup 1186'da (1772/

73) orduya memur edilmitir. Safer

1187'de (Mavs 1773) Rumeli valili-

giyle Karasu seraskeri olduysa da ih-

tiyarl yüzünden Receb 1187'de

(Eylül-Ekim 1773) azledilerek Misivri

muhâfazasm^ gönderildi. Sonra Kan-

diye valisi olup 1190'da (1776) vezir-

lii kaldmlm, 1198 (1784) tarihlerin-

de eyhül-vüzerâ iken vefat etmitir.

Dirayetli ise de iyi idareye malik de-

ildi. Savalarda da baarl olamad.

Kulaklar yallktan dolay duymaz

olmutu. Olu mevâlîden Mehmed
Es'ad Bey'dir. (IV. 570/71)

Nu'man Paa Topçu Oca'ndan ye-

tiip 1240'da (1824/25) topçuba
olup Vak'a-i Hayriye'den sonra mîri-

mîranlk ile görevinde braklmtr.
1246'da (1833/31) emekli olup o se-

ne sonunda (1831 ortalar) vefat etti.

Tophane'de Kapiçi Mezarhrnda
defnedildi. Sadk, doru idi. (IV= 573)



Nu'man Pas (Abdülcellzâde)

Mehmed Emin Paa'nn oludur. Mî-

rimîran, 1200'de (1786) Kars, sonra

Musul ve 1210'da (1795/96) yine Kars

mutasarrf olup sonra vefat etmitir.

(V. 572)

Nu'man Paa (Kahrataan Paaza-
de) peklidir. Mîrimîran ve 1231 'de

(1816) Dukagin mutasarrf olup

1233'de (1818) azledilip mîrimîranlg

kaldrlarak Sofya'da ikamet ettirildi.

Sonra vefat etmitir. (IV. 573)

Nu'man Paa (Köprülmâde) Fâzl

Mustafa Paa'nn büyük oludur. Mu-
harrem 1112'de (Haziran-Temmuz

1700) birden vezir rütbesiyle kubbe-

niîn oldu. O sene Erzurum, 1114'de

(1702/03) Anadolu, a'bân 1115'de

(Aralk 1703) Agrboz ve evval
1116'da (ubat 1705) Kandiye valisi

olup Boaz muhafz, 1118'de (1706/

07) yine Kandiye, Cemaziyelevvel

112rde (Temmuz 1709) Belgrad vali-

si oldu ve il Mustafa'nn kz Aye
Sultan'la nikahland. 18 Rebiyülâhir

1122'de (16 Haziran 1710) sadrazam

olmutur. O sene 22 Cemaziyeâhir'de

(8 Austos 1710) istifa ederek Agrboz
muhafz ve ev^/âl'de (Aralk) Kandi-

ye ve 1123'de (1711) üçüncü defa

Kandiye valisi olup a'bân 1123'de

(Eylül-Ekim 1711) Karada seraskeri

oldu. evval 1126'da (Ekim 1714)

Bosna, 1127'de (1715) ikinci defa

Belgrad, 1128'de (1716) Kbrs, Cema-
ziyelâhir 11 28'de (Haziran 1716) çel

ve Mentee valisi olup harbe memur
oldu. 1129'da (1717) üçüncü defa

Bosna ve Rama2:an 1130'da (Austos

1718) dördüncü defa Kandiye valisi

oldu. 7 Rebiyülevvei 1131'de (28

Ocak 1719) hummadan vefat etti.

Alim, akll, tedbirli, i idaresini bilir

ve devletin rüknü idi. Ya 5O'ye ula-

mt. Sadâretinde insanlar, Köprülü

geldi diye ylnca mecburen istifa

eylemitir. Oullarndan biri Ahmed
Paa'dr. (IV. 568/69)

Nu'man Paazade bak. Arslan Paa;

Sa'dullah Mehmed Bey

Nu'man Sabit Bey Ken'an Efen-

di'nin(->) oludur. Enderun'dan ye-

time olup Muharrem 1229'da (Ocak
1814) vefat etti. Yanma defnedildi.

(IV.m
Nu'man Sâbît Efendi Sadâret mek-
tubî hulefâsmdan olup 1221 'de

(1806) kethüda kâtibi ve sonra tezki-

re-! sânî ve sonra tezkire-i evvel,

1223'de (1808) bamuhasebeci, 1224'

de (1809) Anadolu muhasebecisi,

1225'de (1810) yeniçeri kâtibi, sonra

defalarca cizye muhasebecisi ve

1236'da (1820/21), 1238'de (1822/23)

ve 1244'de (1828/29) üç defa daha

bamuhasebeci oldu. 1246'da (1830/

31) vefat eylemitir. Reis Küçük Arif

Efendi'nin büyük kardei olup ikbâl-

ce ona üstün gelemedi, (IV. 573)

Nu'manzâde bak. Edhem Mehmed
Efendi

Nu'manzâde Hekimba Nu'man
Efendi'nin torunlardr. Oluna Mes'

ud Efendizâdeler de denmitir. Su-

durdan Hfz Efendi bunlardand. (IV.

709)

Nur Ahmed Efendi Hüseyin Efendi'

nin oludur. eyhlerden olup Zil-

ka'de 1178'de (Nisan-Mays 1765) ve-

fat ederek Karaba Mezarhg'na def-

nedilmitir. (IV. 580)

Nur Mehmed Aa (Hafz) Musâ-

hib-i ehriyârî olup 1112'de (1700/

01) hazinedar- ehriyârî olarak

lll6'da (1704/05) emekli olup sonra

vefat etmitir. (IV, 204)
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Nur Mehmed Efendi Sahhaflar ey-
hi Ali Efendi'nin oludur. Müderris

ve mahkeme kâtibi olup 7 Cemaziye-

le^^^el 1188'de (16 Temmuz 1774) ve-

fat etti. Eyüp'e defnedilmitir. (IV.

580)

Nur Mehmed Efendi (shakzâde)
Kürt shak Efendi'nin oludur. Mü-
derris, Yeniehir, Bursa, Mekke mol-

las oldu. Rebiyülâhr 11 41 'de (Kasm
1728) stanbul payesi olup 11 ev\^âl

ll42'de (29 Nisan 1730) Fmdkk'da
oturmakta ken vefat eyledi. Oullar
Yahya Efendi, Ahmed Efendi ve Fey-

zullah Efendi^dir(->), (IV. 580)

Nure Sofi Karamanl brahim Bey'in

oludur. (IV. 588)

Nureddin Abdurrahman Paa
aml Râgb Paa'nm oludur. Kalem-

de yetierek Ziraat Meclisi azas ve

sonra mîrimîranlkla mülkiye kayma-

kam oldu. Cemaziyelevvel 1276'da

(Aralk 1859) müstakil Bursa vilâyeti

mutasarrf, 1 Receb 1278'de (2 Ocak
1862) Rumeli pâyesiyle müstakil An-

kara vilâyeti mutasarrf oldu. Cema-

ziyele\^-^el 1281'de (Ekim 1864) azlo-

lunarak vilâyet maiyetinde Siirt ve

1284'de (1867/68) Teke mutasarrf

oldu. Zilhicce 1287'de (Mart 1871)

vefat etmitir. Kabiliyetliydi. (IV. 584)

Nureddin Aa Peksimetçiba olup

15 Cemaziyele\^^el 1155'de (18 Tem-
muz 1742) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. (IV. 582)

Nureddin Aa Daire-i hümâyûn
aalarndan olup 11 a'bân 1293'de

(1 Eylül 1876) dârüssaâde aas oldu.

24 ewâl 1297'de (29 Eylül 1880) ve-

fat eyledi= Eyüp'de, Bostan îskele-

si'nde medfundur. Sakin, sâdkd.
(IV. 584)

Nureddin Efendi Aydnldr. Müder-

ris olup Çorlu'da Safer 979 (Temmuz
1571) veya Ziika'de 981'de (Mart

1574) karsnn hilesiyle ehid oldu.

Kabri ziyaretgâhdr. Âlim, fâzl, edip,

zahid idi. Ivlureddinzâde'den el alm-
t. Meânîye dair Mesâlik adl metin,

Hevâdt israind^ erhi, £'^me/ kenarn-

da talikat ve baka ta'likat vardr.

(IV. 581/82)

Nureddin. Efendi Kocamustafapaa

Tekkesi eyhi Alâeddin Efendi'nin

oludur. 1064'de (1654) doup Receb

1099'da (Mays 1688) babasnn vefa-

tnda eyh olmutur. 70 seneyi akn
eyh olup 8 Safer ll60'da (19 ubat
1747) vefat etmitir. Na' Fâtih'e geti-

rilip eyhülislâm efendi namazn kl-

mtr. Hac Beir Aga'nn yaptrd
türbenin ortasna defnolunmutur.

Defni esnasnda eyhülislâm ve sad-

razam hizmet eylemilerdir. Ya 96

sene 7 aydr. Vüzerâ ve ulemâ daima

ziyaretleri/le müerref olurlard. I.

Mahmud da tekkelerini terif buyur-

mulardr. Vefatndan 6-7 sene ev^^el

tamamen halktan kesildi ve yalnzla
çekildi. Oullar ibrahim Efendi genç

iken, ihâbeddin Ahmed Efendi 64

yanda Cemaziyelâhir 1154'de

(Agustos-Eylül 1741) ve büyük olu
Kirâmeddin Mehmed Efendi pîka-

dem olup 71 yainda 9 Receb 1 156 'da

(29 Austos 1743) vefat etmeleri üze-

rine kendilerine ortanca olu Yusuf

Kutbeddir Efendi 72 yanda iken ha-

lef oldu. (IV. 582/83)

Nureddii! Efendi (Cerralî) Kös-

tendiii halifelerinden olup adna
mensup tekkeyi ina ile uzun yllar

eyh olmutur. 1133'de (1720/21) ve-

fat eyledi. Hâl ehli ve ermi saylan-

lardandr. Yerine halifelerinden Sü-



leyman Efendi., vefatnda 1158'de

(1745) Mehmed Efendi, vefatnda

ll69'da (1755/56) Mehmed Efendi b.

Sertarik Abdullah Efendi, bunun ve-

fatnda 1172'de (1758/59) Morah

Yahya Efendi geçip 1184'de (1770/

71) vefat eylemitir. Sonra Abdüe-
kûr Efendi 1187'de (1773) eyh olup

n91'de (1777) vefatnda olu Serta-

rik Abdullah Efendi olu Mehmed
Efendi, 1207'de (1792/93) vefatnda

kardei brahim Efendi olup 1209'da

(1794/95) vefat eylemitir. Sonra Sâ-

dk Efendi ki, Emin Efendi halifele-

rindendir eyh olup az müddette ve-

fat edip olu l/lehmed Emin Efendi

olmu ve 1233'de (1822/23) vefat

edip Arif Efenci eyh olmu ve vefa-

ünda bunun olu Aziz Efendi olup

Sultan Abdülmecid devri (1839-1861)

ortalarna yetimitir. (IV. 582)

Nureddin Efendi (Mollackzâde)

îshak Efendi'nia(-^) oludur. Müder-

ris olup 1213'd8 (1798/99) vefat etti.

Egrikap'ya defnedildi. (I. 328)

Nureddin Efendi (Safâyîzâde) Mü-

derris iken III. Mustafa devrinde

(1757-1774) ve^t eyledi. (IV. 583)

Nureddin Efendi (Sargerz) Kara-

sili Yusuf Efend'nin oludur. Hoca

Sinan Paa'nn âkirdlerinden olup

müderris ve Sahn müderrisi oldu.

917'de (1511) stanbul kads olup

919'da (1513) .\nadolu kazaskeri ol-

du. 921 'de (1515) Rumeli kazaskeri

olup 922'de 1316) azledildi ve Sahn

medresesine geri dönüp sonra ikinci

defa stanbul kads oldu. 928'de

(1522) vefat etti. stanbul'da bina ey-

ledii mescidine defnedildi. Akidesi

saf olduundan erî ilerin icrasnda

syrlm bir kuçt. Fkhta muhtarat

htiva eden risale, Hamidî suallerine

risale yazd. Torunu ulemâdan Meh-

med Efendi'dir. (ÎV. 581)

Nureddin Hamza Efendi (Leys Çe-

lebi) Hocazâde âkirdânndandr.

Müderris oldu. Sonra esiz bir muha-

sebeci olduundan 886'da (1481)

badefterdar oldu. 889'da (1484) ay-

rld. 900'de (1494/95) tekrar defter-

dar oldu. 910'da (1504/05) azledile-

rek Bursa'da m.edrese verildi. O sene

vefat eylemitir. Fâzld. (ÎV. 581)

Nureddin Hamza Efendi (Üçba)
Üçba köyünde domakla böyle lâ-

kapland. Müderris, sonra Amasya

müftüsü oldu. 940'da (1533/34) vefat

etti. 931'de (1525) evi yaknnda bir

cami yapp ona da "Üçba" dendi.

Mescidi yaknnda hücreler yapp fu-

kara ve ulemâya vazife tayin eyledi.

Kabri oradadr. Âlim, münzevî ve mal

biriktirmede hrslyd. Yaya yürüyüp

eski elbise giyerdi. brahim Paa,

hayratna ve haline bakp sorduun-

da "Akçeye muhabbetim olup ecvi-

be-yi mülerettibesi için onu ahirete

göndermeyi mülâhaza eyledim" de-

mitir. (IV, 581)

Nureddin Mehmed Efendi Sünbül

Sinan Efendi'nin türbedar olup Mus-

tafa Efendi'nin yerine eyh olmutur.

7 Muharrem 1210'da (24 Temmuz
1795) vefat etti. Yerine Mehmed
Efendi ve sonra kendi olu Mustafa

Efendi eyh olmutur. (IV. 583)

Nureddin Mehmed Efendi Kad
olup eyhülislâm Atâullah Efendi'ye

mektupçu olmutu. 1257'de (1841)

vefat edip Rumelihisar'nda Kayalar'a

defnolundu. (IV. 583)

Nureddin Mehmed Efendi Mukay-

yid smail Efendi'nin oludur. Müder-

ris, 1252'de (1836/37) Haleb mollas,

1267



a'bân 1262'de (Austos 1846) Edir-

ne mollas olup Muharrem 1266'da

(Kasm-Arahk 1849) Mekke mollas

olarak sonra vefat eylemitir. (IV.

583/84)

Nureddin Mehmed Efendi Merkez

Efendi Tekkesi eyhi olup a'bân

1291'de (Eylül-Ekim 1874) vefat etti.

Tekke'de medfundur. Salih, dindar,

münzevî id. (IV. 584)

Nureddin Mehmed Efendi Sayya-

dîzâde Hasan Efendi'nin olu ve su-

dûrdan Ebûlhüdâ Efendi'nin küçük

kardeidir. Müderris, 1303'de (1885/

86) Meclis-i Maarif ve 1310'da (1892/

93) Cemiyet-i Rüsûmiye azas olarak

ve 1305'de (1887/88) sânîyeden ba-
layarak 7 sene içinde bâlâ olup 13

Ramazan 1313'de (27 ubat 1896) ve-

fat eylemitir. Eyüp'de Yahyâzâde

2268 Dergâh'nda medfundur. (IV. 584/85)

Nureddin Melmed Efendi (Alizâ-

de) Mustafa Efendi'nin oludur. Mü-

derris ve Rebiyülâhr 1200'de (ubat

1786) Selanik mollas oldu. Sonra bi-

lâd- hamse mevleviyetinden sonra

Mekke payesi oldu. Mekke mevlevi-

yetinin bakasna verilmesinden üz-

gün ve bu sebepten bir mahalle ika-

mete memur olduysa da giden kad
vefat edince Ramazan 1210'da (Mart

1796) Mekke mollas oldu. 12l4'de

(1799-1800) stanbul kads olup

1215'de (1800/01) azledildi. 1222'de

(1807) Anadolu kazaskeri olup 29

Cemaziyelev\^el 1223'de (23 Temmuz
1808) azledilerek Kütahya'da ikame-

te memur oldu. O senenin Zilhicce-

sinde (Ocak-ubat 1809) affedildi.

Zilhicce 1226'da (Aralk 1811-Ocak

1812) Rumeli kazaskeri olup 10 Rebi-

yülâhr 1227'de (23 Nisan 1812) kay-

makam paa ile tartnca azledilerek

Manisa'da ikamene memur oldu. 12

Cemaziyelâhir 1230'da (22 Mays
1815) vefat etti. Sert mizaçl ve uyum-

suzdu. OguUarrdan biri Mahmud
Efendi'dir(-^). (IV. 583)

Nureddin Mehned Efendi (Dürrî-

zâde) Dürrî Mehmed Efendi'nin(-^)

oludur. [Müderris olup] 7 Receb 1134'

de (23 Nisan 1722) vefat etti. (II. 338)

Nureddin Mehrled Efendi (Hafz)

(Hac) Amasyaldr. Atiye Sultan'a

imam olup müderris oldu. Sonra dev-

riye mollas olarak 1280'de (1863/64)

ve 1286'da (1869/70) iki defa Bosna

mollas olup sonra vefat etti. (IV. 584)

Nureddin Mehmed Efendi (Kebi-

rîzâde) Müderris ve Eyüp mollas

olup 1213'de (17'^8/99) vefat etti. E-
rikap'da medfundur. (IV. 583)

Nureddin Mehmed Emin Paa
Tercüman Nâcî ^"ahyâ Efendi'nin or-

tanca oludur. Bidayette askere gire-

rek mîrlivâ oldu. Uzun müddet Dâr-

ûrâ-y askerî azas olarak 1282'de

(1865/66) vefat etti. Babas yannda

medfundur. ki kz, kimyac Dervi

Paa ile ferik Kara Selim Paa'da ol-

duundan onlardan torunlar vardr.

(IV. 584)

Nureddin Mustafa Bey Msrl Os-

man Paa'nm kardeidir. stanbul'a

gelip dil bilir olduundan tercüme

odasna girmitir 1264'de (1848) mü-

tercim-i evvel, Ramazan 1267'de

(Temmuz 1851) Divan- Hümâyûn

tercüman, 1272^de (1855/56) harici-

ye müstear ve Zilhicce 1273'de

(Austos 1857) bâlâ rütbesi oldu. Ce-

maziyelevvel 1274'de (Aralk 1857-

Ocak 1858) Meclis-i Vâlâ azas olup

bu senenin sonlarnda (1858 ortalan)

vefat eylemitir. Bâyezid Camü kab-



ristanmda medfundur. Dil bilirdi. Bir

olu vardr. Büyük olu Tevfik Bey ise

gençliinde vef^l etmitir, (IV. 584)

Nureddinzâdfi bak. Muslihiddin

Efendi; UbeyduUah Efendi

Nurî Abdülkerim Efendi 1224 de

(1809) doup J^adzâde Tâhir Efen-

d'ye kethüda, evkaf kaymakam ve

Beikta nâibi olmutur. Sultan Ab-

dülmecid devri (1839-1861) air ve

ediplerindendir. (IV. 593)

Nurî Ahmed Bey Zaanos Paa ev-

lâdndan Sinan Bey olu Mehmed
Bey'in olu ehid Abdülkadir Bey'in

oludur. Balkesir'de doup kardei

Mehmed Emin Bey ile stanbul'a ge-

lerek mektûbî-1 sadr- âlî kalemine

girdiler. Kardei Cemaziyelâhir 1221'

de (Agustos-Evlül 1806) vefat etti.

Kendisi memur ve hâcegândan oldu.

1227'de (1812) cezkire-i evvel ve son-

ra çavuba olup 15 Cemaziyelevvel

1236'da (18 ubat 1821) vefat ederek

Üsküdar'da kardei yanna defnedil-

di. Olu Abdülkadir Âdil Bey(-+) ile

Tayfur Mehmed Bey'dir(-^). Nurî

Bey'in damad "Bâbâlî evrak müdürü

Hüseyin Hüsnî Efendi'dr. Bundan

torunu Tâhir Bey'dir. (IV. 590/91)

Nurî Ahmed Bey Ahmed Kâmilî

Efendi'nin(->) torunudur. Rebiyülev-

vel 1255'de (Mays-Haziran 1839) ve-

fat etti. Üskücar'da medfundur. (I.

286)

Nurî Ahmed Efendi Halvetîyeden

eyh Abdülahad Efendi'nin halifesi

olup Kasmpaa'da Doramac Tek-

kesi eyhi iken 1107'de (1695/96) ve-

fat eylemitir. (J.. 230)

Nurî Ahmed l^fend zmit gümrük-

çüsü olup Cerrahpaa yaknndaki
Kuruyemiçi Mescidi'ne minber koy-

mutur. Bu senelerde (1730'lar) vefat

etti. (I. 244)

Nurî Ahmed Efendi Bezirgan Tek-

kesi eyhi Mehmed Emin Efendi'nin

oludur. Babasnn yerine geçti.

1210'da (1795/96) vefat etti. (IV. 590)

Nurî Ahmed Efendi Mektûbî-i def-

terî huiefasndan olup 1236'da (1820/

21) hâcegândan olmutur. Sonra reis

kesedar ve 1240'da (1824/25) maliye

tezkirecisi ve 1242'de (1826/27) tez-

kiremi sânî ve 1243'de (1827/28) ikin-

ci defa maliye tezkirecisi ve evval

1247'de (Mart 1832) Anadolu muha-

sebecisi ve evval 1248'de (Mart

1833) maliye tezkirecisi olup azilden

sonra tevkiîlik mesnedinin defter

emanetine katlmasnda nianc oldu.

Receb 1262'de (Temmuz 1846) bilfiil

tevkiî oldu. 6 Rebiyülâhir 1263 'de (24

Mart 1847) vefat eyledi. Miskinler'de

medfundur. (IV. 592)

Nurî Ahmed Efendi (Baczâde)
Dersiam ve Fetvâhane'de müsevvid

olup Nüvvab Mektebi hocas ve son-

ra müdürü oldu. Rebiyülâhir 127
3
'de

(Aralk 1856) Mara mollas dahi ol-

mutu. 1280'den (1863/64) sonra ve-

fat etmitir. (IV. 593)

Nurî Ahmed Efendi (Seyyid) Ba-
muhasebeden yetiip stabl- âmire

kâtibi olmutur. 1263'de (1837) vefat

edip Üsküdar'da Aynlkçemesi'ne

defnedilmitir. (ÎV. 592)

Nurî Baba Hac Bayram Velî sülâle-

sinden Ankaral eyh Halil'in olu-

dur. Bayramî dervii olarak mülâzi-

mîndendi. 1202'de (1787/88) vefat

etti. Divan sahibi airdir. (IV. 590)

Nurî Bey Maden emini Abdî Paa'

nm olu olup mevâlîdendir. (IV. 591)

Nurî Bey Nedim Efendi'nin(-^) karde-

idir. Tercüme kaleminden yetierek
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uzun yllar hariciye terifat muavinlii

yapt. Azledildikten sonra belediye da-

irelerinde muavin ve müdür olarak

1297'de (1880) vefat etti. (IV. 549)

Nuri Bey (Hekimzâde) Abdullah

Bey'in(-^) oludur. 1219'da (1804/

05) vefat etti. (III. 394)

Nurî Bey (Yenibahçeli) Kalemden

yetiip mektûbî-i sadârete muavin ol-

mutur. Rebiyülâhr 1270'de (Ocak

1854) hazine-i evrak müdürü oldu.

Birkaç sene sonra ailesi yüzünden

cinnet getirince azledilmi ve nihayet

1285 (1868/69) tarihinden sonra vefat

etmitir. (IV. 594)

Nurî Beyzade hak. Emin Mehmed
Bey

Nurî Çelebi Kastamonuludur. Kad-

lardan olup II. Mehmed (Fâtih) dev-

rinde (1451-1481) vefat eyledi. Olu,

Arab Çelebi'dir. (IV. 588)

Nurî Çelebi Gevherhan Sultan'm ha-

demelerinden hadimi olup 888'de

(1483) vefat ederek Fatih'de Türbe

bahçesine defnedilmitir. (IV. 588)

Nurî Çelebi Aksarayldr. 9 60'da

(1553) vefat etti. airdir. (IV. 588)

Nurî Çelebi Divan- Hümâyûn kâtip-

lerinden olup IIL Murad devrinde

(1574-1595) vefat eylemitir. airdir.

(IV. 588)

Nurî Efendi Kalemden yetiip hâce-

gândan oldu. 1153'de (1740) tophane

nâzn, sonra mevkufatç ve e\^^^âl

11 60'da (Ekim 1747) cizye muhase-

becisi oldu. 27 Zilka'de llöO'da (30

Kasm 1747) vefat etü. ehzâdeba-

'nda medfundur. (IV. 589)

Nurî Efendi Kalemden yetierek hâ-

cegândan oldu. 1155'de (1742) kü-

çük ruznâmçeci ve sonra maliye tez-

kirecisi oldu. Rebiyülev\^el 1176'da

(Eylül-Ekim 1762) vefat etti. (IV. 589)

Nurî Efendi Yahyâzâde'nin damad
olup 1245'de (1329/30) müderrislii

hâcegânlga çevrilerek küçük evkaf

muhasebecisi oLdu. Sonra vefat et-

mitir. (IV. 592)

Nurî Efendi Mustafa Reid Paa'nm
kzkardeinin oludur. Mektûbî-i

sadr- âlî kalemine girdi. 125
5
'de

(1839) âmedî hulefâsndan olup Vi-

yana sefareti bakâtibi ve sonra Ber-

lin maslahatgüzar olup 1259'da

(1843) yolda vefat eyledi. (IV. 591)

Nurî Efendi Bahariyeden yetiip bah-

riye zimmeti olmutu. 1262'de (1846)

yeniden bahriye muhasebecisi olup

Rebiyülevvel 1264'de (ubat 1848)

azledilerek sonra vefat eylemitir.

(IV. 593)

Nurî Efendi Darbhane kâtiplerinden

olup yükselerek darbhane zimmeti

olmutur. Muharrem 1264'de (Aralk

1847) hazine-i hassa muhasebecisi

olup 1269'da (1853) vefat etti. Eyüp'

de medfundur. Oullar Hafz Vehbî

Efendi ile efik 3ey'dir. (IV. 593)

Nurî Efendi (Hac) pekçi Hac Ali

Efendi'nin(-^) oludur. Duhan güm-

rükçüsü ve bu gibi hizmetlerde bulu-

nup dima hastalndan 1302 (1884/

85) tarihlerinde ya 70'i geçkinken

vefat eyledi, Ser\^et sahibi olup eli s-

k ve sâlihdi, (lE. 577)

Nurî Efendi (Hâfzzâde) Mektûbî

hulefâsndan olup 1245^de (1829/30)

Bursa mukataacs, küçük evkaf mu-

hasebecisi ve sonra Mansûre keseda-

r, 1254'de (1833) maliye mektupçu-

su ve evval 1254'de (Aralk 1838-

Ocak 1839) evkaf muhasebecisi, Ce-

maziyele\^^el l/;57'de (Haziran-Tem-



muz 1841) Sayda defterdar ve e\^âl

1262-"de (Eylül-Ekim 1846) hazine-i

maliye Rumeli cefterdar oldu. 1263'

de (1847) vefat eylemitir. (IV. 592)

Nurî Efendi (Tümenzâde) Mora'da

Anaboluludur. n82'de (1768/69) e-
hid oldu. airdir. (IV. 589)

Nrî Halil Bey Nailî Abdullah Paa
olu Feyzullah âkir Bey'in oludur.

Reiszâde Âir Efendi'ye damad oldu.

Kalemden yetiip 1199'da (1785) hâce-

gândan oldu. Tsrihçi, 1202'de (1787/

88) topçu arabacdar kâtibi ve âraedî

hulefas oldu. Rebiyülâhir 1209 'da

(Kasm 1794) maliye tezkirecisi, kü-

çük ruznâmeci, sonra âmedî ve

vak'anüvis oldu. 1213'de (1798/99)

vefat etti. Eyüp 'de Küçük Emir Efen-

di'de medfundur. Arif, tarihçi ve air

olup Divan\ Vc.rdr. Olu Mehmed
Nebil Bey'dir. (I\^. 590)

Nurî brahim Efendi (Hac) Mü-

derris ve am mollas olup Ramazan

1173'de (Nisan-Mays 1760) vefat etti.

Seyitahmetderesi'nde medfundur.

(IV. 589)

Nurî Mehmed Aa Gediklilerden

olup 1236'da (1820/21) ulûfeciyân-

yesâr aas ve 1239'da (1823/24) gu-

rebâ-y yesâr aas oldu. Sonra vefat

etti. (IV. 591)

Nurî Mehmed Ali Efendi Ispartal-

dr. Müderris, molla ve Ramazan
1283'de (Ocak 1867) Mekke kads
oldu. O tarafta 1283^de (1867) vefat

etmitir. (IV. 594)

Nurî Mehmed Bey Arabistan Ordu-

su'nda süvari miralaylndan emekli

olup 1286'da (1869/70) vefat etti. (IV.

593)

Nurî Melmed Bey Gümrükçü Os-

man Paa'nm oludur. Müderris, Sa~

fer 1263'de (Ocak-ubat 1847) Yeni-

ehir mollas ve Cemaziyelevv^el 1266'

da (Mart-Nisan 1850) Mekke payesi,

sonra stanbul pâyes ve Cemaziye-

levvel 1274'de (Arahk 1857-Ocak

1858) Meclis-i Vâlâ azas oldu. Azil-

den sonra evval 1278'de (Nisan

1862) stanbul kads, Ramazan
1279'da (ubat-Mart 1863) Anadolu

payesi ve 2ilka'de 128
5
'de (ubat-

Mart 1869) Anadolu kazaskeri ve ar-

dndan Rumeli payesi oldu. 25 a'bân

1287'de (20 Kasm 1870) vefat etti.

Haydarpaa'da babas yannda med-

fundur. Temiz huyluydu. Annesi Ka-

rnertâb Kadn, Âirzâde Hafid Efen-

di'nin Alemdar Mustafa Paa'ya tak-

dim eyledii cariyedir ki, vak'adan

sonra babas almtr. Bu kadn 1258'

de (1842) vefat ederek zevci yanma
defnedilmitir. (IV. 594)

Nurî Mehmed Bey (Hac) Serber-

ber Ali Efendi'nin(-^) oludur. Mü-
derris olup 1 Muharrem 126rde (10

Ocak 1845) hacda vefat etti. Haydar-

paa'da babasnn yannda medfun-

dur. (III. 555)

Nurî Mehmed Bey (Hâletîzâde)

Sultan kethüdas ve sonra vüzerâ ka-

p kethüdas ve sonra 1256'da (1840)

zecriye muhassl olup sonra vefat et-

mitir. (IV. 592)

Nurî Mehmed Bey (Lalazâde) Lala

Osman Paa'nm kznn olu ve Lala

Gügümbazâde Mustafa Aga'nm o-
ludur. Il44'de (1731/32) dodu. Me-

mi Efendi'nin yardmyla kaleme gi-

rip sonra Haremeyn mütevellisi oldu.

Hâcegânlk ile Rebiyüle\"v^el 1172'de

(Kasm 1758) cizye muhasebecisi,

ev^'âl 11 75 'de (Mays 1762) maliye

tezkirecisi, 1176'da (1762/63) yeniçe-

ri kâtibi, e\'^-'âl 1179'da (Mart-Nisan
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1766) yine ci2ye muhasebecisi, sonra

defalarca Haremeyn muhasebecisi ve

süvari mukalebecisi oldu. Tavrlar

kendisini borca batrd, sonra Salâh

Efendi'den el ald. Ahlâk olgunluu

ile vakur, sabrl ve bâtn mamur ol-

du. Nihayet 1196'da (1782) süvari

mukabelecisi olup 8 Muharrem
1197'de (14 Aralk 1782) vefat etti.

Vasiyeti icab na' 24 saat tutuldu, er-

tesi günü eyhi vefat edince, ondan

sonra defnedildi. Üsküdar'da Tunus-

bag'nda medfundur. Maarif ehlinden

olup bir aralk riyasete seçilmise de

Râgb Paa reddetmiti. Receb 1172'

de (Mart 1759) Aye Sultanzâde Ruki-

ye Hanm Sultanla nikahlanm, on-

dan 24 Ramazan n74'de (29 Nisan

1761) olu Süleyman Bey doup 1201'

de (1786/87) 27 yanda vefat etti.

Yeni Cami türbe bahçesine defnedil-

di. Dier olu smet Osman Bey'

dir(-+). Bunun evlâdndan Mustafa

Naim Bey Rebiyülâhir 1267'de (ubat

1851) vefat etti. Dedesi yannda med-

fundur. Nurî Bey'in kardei Ahmed
Bey 7 Rebi^Kilâhir 1205'de (14 Aralk

1790) vefat ederek Üsküdar'a defne-

dildi. (IV. 589)

Nurî Mehmed Efendi Kalemden

yetiip hâcegândan olmutur. 1224

(1809) ylmdan sonra vefat etti. (IV

590)

NurîMehmed Efendi Aziz Mehmed
Efendi'nin(-^) oludur. Müderris

olup 21 a'bân 1226'da (10 Eylül

1811) vefat etti. Edirnekap'ya defne-

dildi. (III. 468)

Nurî Mehmed Efendi Sesinin gü-

zelliinden dolay imam- sânî-i sulta-

nî oldu. Müderris, molla ve stanbul

payesi olup 1226'da (1811) imam-
evvel oldu. 14 Cemaziyelei'vel 1227'

de (26 Mays 1812) vefat etti. Sinan

Paa Medresesi'nde defnedildi. Olu
emseddin Mehmed Efendi'dir(-^).

(IV. 591)

Nxm Mehmed Efendi Takasap'da

Nakibendî Tekkesi eyhi olup 1234'

de (1819) vefat etti. Tekkenin bânîsi

olduundan oraya defnedildi. (IV.

591)

Nui Mehmed Efendi Seyyid Meh-

med Nizâmec^din'in olu ve Cemâli

Efendi'nin(^) kardeidir. Giriftzen ve

mûsikîinast. Fahrî oymas yapar, ki-

bara bu suretle intisap ederdi. Bazen

tral, bazen trasz gezerdi. 1238'de

(1822/23) vefat etmitir. (II. 86)

Nuîi Mehmed Efendi Divan kale-

minden yetiip mümeyyiz oldu. 1236'

da (1820/21) gurebâ-y yesâr kâtibi,

1238'de (1822/23) sergi nâzn ve 1241'

de (1825/26) Haremeyn mukataacs
olup Kubns'a memur edildi. Sonra

beylikçi kesedar, 1247'de (1831/32)

beylikçi, a'bân 1250'de (Aralk 1834)

Londra sefiri, Cemaziyelevv^el 1252'

de (Austos-Eyül 1836) Paris sefiri, 7

Rebiyüle\^el 1253'de (11 Haziran

1837) hariciye müstear ve Cemazi-

yelevA^el 1254 de (Austos 1838) hari-

ciye nâzn veMi oldu. 125
5
'de (1839)

ikinci defa Peris sefiri olup 1257 'de

(1841) azledildi. 1258'de (1842) Mec-

lis-i Vâlâ azas olup sonra Erzurum

canibinde ran ile hudut belirleme-

sinde görümelere memur oldu.

1259'da (1843) orada vefat eyledi. Si-

yasî ileri bil'.r, gayretli bir zat idi.

Oullar Asm Paa ile Sâmid Bey'dir.

(IV. 591/92)

Nurî Mehmed Efendi Beikta da

Yahya Efendi Tekkesi 'ni Nakibendî

dergâh eden Türbedar eyh Yusuf

Efendi'nin oludur. Onun vefatndan



önce damad idi Efendi eyh' olmu
ve 1252'de (1836/37) vefatmda, Nurî

Mehmed Efene i eyh olarak bu tekke

geniletilmi ve 1280'de (1863/64)

vefat ederek yerine damad Nurî

Efendi eyh olmutur, 1298'de (1881)

vefatnda olu Nurî Efendi eyh ol-

mutur ki, halen eyhdir. Ehl~i hal ve

Nakibendî zatlardr. (IV, 594)

Nurî Mehmed Efendi Edirnelidir.

Hâlidîye'den olup Hac BeirAa Tek-

kesi eyhi oldu. 11 Rebiyülevvel 1302'

de (29 Aralk 1384) vefat etti. Kagarî

Dergâh'nda medfundur. (IV. 305)

Nurî Mehmed Efendi (Dorama-
czâde) Abdullah Efendi 'nin(-^') o-
ludur. Nakîbendî dervii olup 18 Sa-

fer 1238'de (4 Kasm 1822) vefat eyle-

di. Üsküdar'da babasnn yannda
medfundur. (III. 390)

Nuti Mehmed Efendi (Hac) Emir

Buhar sülâlesinden bamuhasebe
halifesi Mehmed Tayyib Efendi'nin

oludur. Babas ve kendisi Mevlevi

tarikatinden olduundan ciheti ken-

disine ntikal eden Nakibendî tekke-

sini bakasna satt. Sultan Abdülme-

cid devri (183S^-186l) air ve ediple-

rindendir. (IV. 593)

Nurî Mehmecl Efendi (Hafz) (A-
çzâde) (Hac;) Müderris, Bursa mol-

las oldu. 1222'de (1807) vefat etti.

Beykoz'da medfundur. (IV. 590)

Nurî Mehmeci Efendi (Mühürdar-

zâde) smail Efendi'nin oludur. Sa-

dâret mektûbî kalemine ve 1254'de

(1838) âmedî kalemine ve sonra Mec-

lis-! Vâlâ tahrirat müdürlüüne me-

mur oldu. Cemaziyelâhir 1274 'de

(Ocak-ubat 1858) Meclis-1 Vâlâ mek-

tupçusu ve Rebiyülevvel 1275 'de

(Ekim 1858) sadâret mektupçusu

olup 1277'de (1860/61) azledildi.

1284'de (1867/68) kap kethüdas

olup 1285'de (1868/69) mahkeme-i
nizamiye azas olduysa da az müddet-

te tekrar Edirne kap kethüdas oldu.

27 Cemaziyelâhir 1288'de (13 Eylül

1871) âmedî ve 9 a'bân 1288'de (24

Ekim 1871) sadâret müstear ve 24

Ramazan 1288'de (7 Aralk 1871) se-

rasker müstear olup az müddette

ayrld. 25 Muharrem 1292'de (3 Mart

1875) ikinci defa serasker müstear,

6 Ramazan 1292'de (6 Ekim 1875) û-
râ-y Devlet azas olup Receb 1293

sonlarnda (Austos 1876 ortalar) az-

ledildi. 17 Zilhicce 1297'de (20 Kasm
1880) vefat etti. Eyüp'de babas yan-

na defnedildi. Nahif, nâzik ve kitabet-

çe orta olup sonralar kulaklarna sa-

rlk gelmiti. Kardei Hüseyin Hüsnî

Efendi(->), olu Gâlib Hasan Bey'

dir(->). (IV. 594)

Nurî Mehmed Efendi (Seyyid) Na-

zif Efendi'nin kardei Mehmed Emin
Efendi'nin olu olup müderris oldu.

Sonra mahreç ve bilâd- hamse mol-

las olup 24 Cemaziyelâhir 1256'da

(23 Austos 1840) vefat etmitir. O-
lu Mehmed Emin Bey'dir. (IV. 591)

Nurî Mehmed Efendi (Yâsincizâ-

de) Sudûrdan lmî Efendi'nin ikinci

oludur. Müderris olup Hasan Fehmî
Efendi'ye meihatinde damad olunca

birden mahreç mollas ve ardndan
1292'de (1875) Mekke payesi oldu.

10 Zilka'de 1306'da (8 Temmuz 1889)

vefat ederek Topkap'da ailesi yanma
defnolundu. Edip, iffetli, dindar, do-
ru idi- Ya 35 'e varmamt. (IV. 595)

Nurî Mehmed Paa Der\d Paa'nn
tabilerinden olup Rebiyülevvel 1067'

de (Aralk 1656-Ocak 1657) kapclar
kethüdas oldu. 1069'da (1658/59)
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am beylerbeyi olup lO/l'de (I66O/

61) azledildi ve vefat etti. (V. 589)

Nurî Mehmed Paa Battal Agazâde

olup Ayntab mütesellimi oldu.

1196'da (1782) mirliva ve 1199'da

(1785) mîrimîran olup Ayntab muka-
taas malikâne olarak uhdesindeydi.

Bir aralk Daltabanzâde Mehmed Ali

Paa Kilis'den gelip Ayntab '1 zaptey-

lediyse de, yine bu, Ayntab'a muta-

sarrf oldu. Ancak adalet göstereme-

mekle 1206=da (1791/92) katledildi.

28 yandayd. (IV. 590)

Nurî Mustafa Efendi eyhülislâm

Ahmed Efendi'nin(-+) kethüdâsyd.

Kad olup 15 Receb 1245'de (10 Ocak

1830) vefat etmitir. Olu Ali Rzâ
Efendi'dir(-^). (I. 272)

Nurî Mustafa Efendi stanbulludur.

Müderris, molla olup 126l'de (1845)

Mekke mollas oldu. Dönüte Kayseri'

de 1262'de (1846) vefat etti. (ÎV. 592)

Nurî Mustafa Efendi (Divan Efen-

disizâde) Müderris, Safer 1258'de

(Mart-Nisan 1842) am mollas ve

iMuharrem 1262^de (Ocak 1846) Mek-

ke mollas oldu, 1265 (1849) ylma
doru vefat etti. (IV. 475)

Nurî Mustafa Efendi (Kasidecizâ-

de) Kasideci Hafz diye bilinen bir

zaün ikinci oludur. Sesi güzel oldu-

undan 124rde (1825/26) inas bi-

ten Tophane'deki Nusretiye Camii'ne

hatip oldu. 1243^de (1827/28) imam-
sânî-i padiah olup müderris, Bursa

mollas ve Mekke payesi olmutur.

125rde (1835/36) imam- ewel oldu.

1254'de (.1838) stanbul payesi ve

1256'dâ (1840) Anadolu payesi oldu.

Zilhicce 1259^da (Ocak 1844) imam-

lktan azledildi. Zilhicce 1260'da

(Aralk 1844) Anadolu kazaskeri,

sonra Rumeli payesi olmutur. 19 Zil-

ka'de 1265'ce (6 Ekim 1849) vefat et-

ti. Söütlüçeme'de ba yaknnda
medfundur. Ser\^et sahibiydi. Olu
sudûrdan Nazif Efendi olup Kaside-

ci'nin bü^âik olunun olu sudûrdan

Süleyman Srr Efendi'dir. (IV. 593)

Nutî Mustafa Paa Kengr'da Aras

köyünden Göksu bostancbas olup

Kandilli'de otururken 1217'de (1802/

03) vebadan vefat eden Hasan Aa'
mn oludur. Anne ve babas küçük

yata vefat ettiinden büyük annesi

Hadice Hanm ile zevci Göksu Kasr

bekçisi Ca'ferAa terbiyesinde büyü-

mütür. Padiah kasra gelince yetim

olmas üzerine merhamet buyurulup

1228'de (1813) Enderun'a çerag olu-

nup sonra hazine-i hümâyûn dairesi-

ne alnarak terbiye edilip Muharrem

1236'da (Ekim 1820) trnakç olarak

mâbeyn-i hümâyûna alnm ve Zil-

hicce 1238'de (Austos 1823) srkâti-

bi olmutur. Muharrem 1248'de (Ha-

ziran 1832) vezir rütbesiyle Trhala,

Safer 1250re (Haziran 1834) Edirne,

Rebiyüle^^^el 1253*de (Haziran 1837)

Yanya, Trhala, Selanik valisi, Rebi-

yüievvel 1256'da (Mays 1840) seras-

ker olup e A'âl 1257'de (Kasm-Ara-

lk 1841) Eeriyyetü'-am'a memur
olmutur. Zilhicce 1258'de (Ocak

1843) oradan dönüte seraskerlikten

ayrlp makam alt ay kadar lag:^-^edil-

mi ve Muharrem 1259'da (ubat

1843) Rumeli, Safer^de (Mart) Vidin,

Ramazan 'dc\ (Ekim) Hüdâvendigâr

valisi olup e\a^âl 1265'de (Agustos-

Eylül 1849) ayrlm ve a'bân 1266'

da (Haziran -Temmuz 1850) Mecâlis-i

Âliye'ye memur olmutur. Zilka'de

1268'de (Agustos-Eylül 1852) Trab-

lusgarb'a vali oldu. Safer 1272'de



(Ekim-Kasm 1855) Selanik valisi

olup Ramazan 1272'de (Mays 1856)

istifa eyledi. Ramazan 1274'de (Ni-

san-Mays 1858; Mecâlis-i Âliye'ye

memur olup 1276 balarmda (1859

ortalar) Bagdad valisi ve Irak müiri

oldu. 1277 balarmda (1860 ortalar)

azledildi. 1294'de (1877) â'yâna dahil

oldu. 1296 (1879) balarmda vefat

eyledi. eyhülvüzerâ, doru, lml ve

cömertti. Pek çok evlâd hayattadr.

Müir Hüsnî Paa ile Bekir Bey ve

mirliva Osman Faa ve Enver Bey ve

kzlar vardr. Damadlanndan büyü-

ü, mîrimîrandan Mehmed Paa olup

kendisinden hayli sene e\^^el vefat

eylemitir. Kitapçs Emin Efendi'

dir(-^). av. 482/83)

Nurî Mstafa Paa Za'feranboiulu-

dur. 1230'da (1815) domu ve 1244'

de (1828/29) topçu neferi olmutur.

Yükselerek 1289'da (1872) miralay

ve 1290'da (18733 Hvâ oldu. Anadolu"

ve Rumeli cihetlerinde ve harblerde

bulundu. Nihayet 2. Ordu topçu mir-

livas olup Muharrem 1307'de (Eylül

1889) stanbul'da vefat eylemitir.

E^âip'e defnedildi. (IV. 486)

Nurî Mustafa Paa (Hafz) Endemn'

dan yetierek seferliden çkt. 1223'de

(1808) kapclar kethüdas ve 1226'da

(1811) mîrahûr-: ev^^^el olup Zilka'de

1228'de (Kasm 1813) vezirlikle ma-

den emini ve sonra Anadolu valisi ol-

du. 1230 (1815) tarihinden sonra ve-

fat eyledi. Liyakatliydi. Olu Tâhir

Ömer Bey(->), bunun olu Ali Muhlis

Bey'dir(->). Torunu Evkaf dare Mec-

lisi azasndan Ahmed Tevfik Efen-

di'dir. (IV. AGA)

Nurî Mustafa Paa (Kbrsîzâde)

Tahsin Bey'in cgludur. Mektûbî-i sa-

dâret ve âmedî kalemlerine pek çok

sene devam eyledikten sonra mîrimî-

ranlkla mülkiye memuriyetine çkp
sonra Rumeli beylerbeyi payesi ol-

mu ve azledilmi olarak 2 Zilhicce

1302'de (12 Eylül 1885) vefat etmitir.

Eyüp 'de Bostan skelesi'nde medfun-

dur. Asl ve necib idi. (IV. 485)

Nurî Mustafa Paa (Mansûrîzâde)

zmirlidir. Mansûrîzâde Mehmed
Emin Efendi'nin olu olup 1238'de

(1822/23) domutur. Çalp kitabeti

tahsil ile stanbul'a gelip mektûbî-i

hariciyeye çera oldu. O zaman mek-

tûbî-i hariciye Said Efendi'nin kz kar-

dei ile evlenerek Tanzimat Mecli-

si'nin açlnda serhalife oldu. a'bân

1275'de (Mart 1859) Tanzimat Meclisi

bakâtibi, Muharrem 1277'de (Tem-

muz-Austos 1860) Meclis-i Vâlâ ba-

kâtibi ve Rebiyüle\^erde (Eylül-

Ekim) muhâkemat dairesi bakâtibi

olup 11 Receb 1279'da (2 Ocak 1863)

mâbeyn-i hümâyûn bakâtibi, 15 Re-

biyülevvel 1280'de (30 Austos 1863)

beylikçi, Receb'de (Arahk) deâvî nâ-

zn, Safer 1281'de (Temmuz 1864)

Meclis-i Vâlâ azas, Muharrem 1285'

de (Mays 1868) Divan- Muhakeme-i

Maliye reisi, Muharrem 1286 'da (Ni-

san-Mays 1869) bâlâ ile Divan- Mu-

hasebat reisi ve Receb 1288'de (Eylül-

Ekim 1871) azledilip 30 Receb 1289'

da (3 Ekim 1872) ahkâm- hukuk reisi

ve 7 Ramazan 1289'da (8 Kasm 1872)

sadâret müstear olup Rebi}âilev\^el

1290'da (Mays 1873) azledildi. Zilhic-

ce 1292'de (Ocak 1876) ahkâm müfet-

tii, 1293'de (1876) vergi emini olup 9

Cemaziyelevvel 1299'da (29 Mart

1882) vezirlik verildi. O sene sonlarn-

da maarif nâzn, Zilhicce 1302'de (Ey-

lül 1885) ayrlp Rebiyüle\^^el 1303

(Ocak 1886) ortalarnda evkaf nâzn

oldu. 27 Cemaziyelewel 1307'de (19
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Ocak 1890) anszn vefat etti. Süley-

maniye'de medfundur. Vakur, doru,
iyiliksever, baarl, cömert ve lmly-
d. (IV. 486/87)

Nurî Osman Efendi 1229'da (1814)

dodu. Üveysü'TKaranî tarikinden

olup Bedesten'de mübayaat kâtibi ol-

mutu. Sultan Abdülmecid devri

(1839-1861) air ve ediplerindendir.

(IV. 593)

Nurî Osman Efendi Mürekkepçi es-

nafmdandr. Sultan Abdülmecid dev-

ri (1839-1861) air ^e ediplerinden-

dir. (IV. 593)

Nurî Paa Askerlikten yetierek mi-

ralay ve sonra mirliva oldu. Arabistan

Ordusu süvari livas iken 1271 'de

(1854/55) vefat etti. (IV. 593)

Nurî Paa Hurpetelidir. Orann ha-

nedanndan olup mîrimîran olmu-
1276 tur. 21 evval 1288'de (14 Aralk

1871) vefat etti. Edirnekap'da med-
fundur. (IV. 594)

Nurî Paa Mekteb-i Tbbiye'den ye-

tiip miralay, mîrlivâ ve senelerce fe-

rik ve shhiye reisi olup Muharrem
1307 (Eylül 1889) ortalarnda vefat et-

ti. Hazk tabipdi. Ya 70' i geçmiti.

(IV. 595)

Nurî Seyyid smail Efendi (Bül-

bülcü2âde) eyhlerdendir. 1209'da

(1794/95) vefat etti. (IV. 590)

Nurullah Aa Cebeci Ocag'nda
bakethüdâ olup 12l4'de (1799/80)

vefat ederek Üsküdar'da defnedildi.

(IV. 586)

Nurullah Aa Yükselerek mimarba-

olup a'bân 1210'da (ubat 1796)

ayrld. (IV. 586)

Nurullah Bey Halil Hamid Paa'nm
torunlarndandr. Kalemde terbiye

görüp ziraat ve sonra Meclis-i Vâlâya

aza oldu ve ûlâ evveli rütbesini ald.

1275 'de (1858/59) ayrlarak akaryla

geçimini salad. 23 Safer 1315'de (24

Temmuz 1397) vefat eyledi. Ailesi

mezarlna defnedilmitir. Ya 90,

yumuak huyluydu. Büyük olu bâ-

lâdan Mehned Âsim Bey'dir. Dier
olu padial damad merhum Hamid
Bey'dir. Ka:;dei Râif Bey de haylice

yaam ve âmedî hulefalgmdan yal-

nzl seçmiti. kisi de asil zat idi.

(IV. 871)

Nurullah Efendi Manisaldr. Tabib

sa'nn akrabasndan olup hekimba
Sinan Efendi akirdiydi. Kbrs'n fet-

hinin ardndan kapdan Ali Paa ile gi-

diinde 17 Cemaziyelevvel 973'de

(10 Aralk 1565) boulmutur. Hazk
tabip, âlimci. (IV, 585)

Nurullah Efendi Müderris, iki defa

Kbrs ve bir defa Rodos müftüsü ol-

du. Rebiyülâhr 996'da (Mart 1588)

vefat etti. Çeitli ilimlerden hissedar-

d. (IV. 585)

Nurullah Efendi Edirnelidir. Müder-

ris olarak s/bân 1020'de (Ekim l6ll)

vefat etti. (IV. 585)

Nurullah Efendi Müderris, Sakz,

Bosna, Bagdad mollas oldu. 1033'de

(1623/24) i -anilar asarak ehid eyle-

diler. Salih, dindard. (IV. 585)

Nurullah Efendi Hamidlidir. Mü-

derris, Konya ve Bursa Yeniehri

mollas oldu. 1036'da (1626/27) vefat

etti. Âlim, sâlihdi. (IV. 585)

Nurullah Efendi Edirnelidir. Müder-

ris, Tire, Kenya mollas oldu. 104
3
'de

(1633/34) vefat etti. (IV. 585)

Nurullah Efendi Kabakulak Meh-

med Efend:'nin kardeidir. Kapcba-
ve çavuba oldu. 1060 (l650) tari-

hinden son.*a vefat etti. (IV. 585)



NuruUah EfencU irvanî Seyyid Refî'

b. Abdürrahim'in oludur. Müderris

olup 3 evval 1065'de (6 Austos

1655) vefat etti. Fâzl, âlimdi. Ftkh-

Ekber ile Telhîs\ erh edip Kadt Bey-

zâvVye ta'likat /azd. Hâkîy ilzam

ederek Müslüman etmekle onunla

tartmalarm kapsayan risalesi var-

dr. Olu Nurecdinzâde UbeyduUah

Efendi'dirC-*). (IV. 585)

Nunllah Efendi (Sadreddinzâde)

Diyarbekir mollas olarak 1210'da

(1795/96) vefat eyledi. (III. 321)

Nunllah Mehned Bey Silahdar b-
rahim Paa'nn oludur. Enderun'dan

yetierek rikâbdar- ehriyârî oldu.

a'bân ll69'da (Mays 1756) hâce-

gânlkla cizye muhasebecisi ve ev-
val 1170'de (Haziran-Temmuz 1757)

ath mukabelecisi oldu. Zilka'de 1176'

da (Mays-Haziran 1763) vefat etti.

Üsküdar'da mecifundur. (IV. 585)

NuruUah Mehned Bey Abbasî so-

yundan olup Hakkâri beyliinde bu-

lunduktan sonr^. stanbul'a gelmi ve

burada 12 Ramazan 1277'de (24 Mart

186) vefat eylemitir. Mehmed Paa
Tekkesi'nde medfundur. (IV. 587)

NuruUah Mehmed Bey (Kahveci-

bazâde) Tersane emini Ömer Sâ-

hib Efendi'nin oludur. Müderris,

1240'da (1824/25) Haleb mollas, Re-

biyülevv^el 1253'de (Haziran 1837)

am mollas ve .^onra Mekke mollas,

Ramazan 1259'da (Ekim 1843) stan-

bul payesi ve 14 Rebiyülâhir 1264'de

(20 Mart 1848) stanbul kads, Receb

1265'de (Mays-Haziran 1849) Ana-

dolu payesi olarak 15 a'bân 1269'da

(24 Mays 1853) vefat etti. Eyüp'de

medfundur. Olu Hac Sâdk Meh-

med Efendi'dir( -^). (IV. 587)

NuruUah Mehmed Efendi Kilâr-

Amire aalarndan olup sesi güzel ol-

duundan a'bân 1195'de (Temmuz-

Austos 1781) imam- sân ve müder-

ris oldu. Az müddette vefat etmitir.

(IV. 586)

NuruUah Mehmed Efendi Kalem-

den yetiip hâcegândan olup cizye

bahalifesi oldu. 13 Cemaziyelevvel

1249'da (28 Eylül 1833) vefat etti. (IV.

586)

NuruUah Mehmed Efendi (Abdül-

foâkîzâde) Kâtip ve sonra hâcegân-

dan oldu. 14 Rebiyülevvel 1237'de (9

Aralk 1821) vefat etti. (IV. 586)

NuruUah Mehmed Efendi (Dürrî-

zâde) Mustafa Efendi'nin oludur.

1137'de (1724/25) doup ll48'de

(1735/36) müderris, IHl'de (1757/

58) mahreç mollas olup Safer 1176'

da (Eylül 1762) Mekke mollas, Rebi-

yülâhir 1183'de (Austos 1769) stan-

bul kads namzedi iken istifa eyledi.

Rebiyülâhir 1187'de (Hazran-Tem-

muz 1773) Anadolu kazaskeri oldu.

Safer 1192'de (Mart 1778) Rumeli ka-

zaskeri oldu. O sene Cemaziyelâhi-

rinde (Temmuz 1778) divan- âlîde

hastalanp 5- günü vefat eyledi. Bilgi-

liydi. Egrikap'da babas yannda
medfundur. Oullan Hidâyetullah

Efendi ve Âbid Efendi' dir. Evlâdn-

dan biri Salim Mehmed Efendi(->),

dieri lyas Mehmed Efendi 'dir(-+).

Yine evlâdndan Es'ad Mehmed
EfendK-^) vardr. (IV. 586)

Nurullah Mehmed Efendi (Hâ-

midzâde) Moralzâde Hâmid Meh-

med Efendi'nin(-^) oludur. 1263'de

(1847) Sofya mollas oldu. Bu sene-

lerde (1850'ler) vefat etmiür. (L
106)
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NuruUah Mehmed Efendi (Han
Efendizâde) Müderris ve Ramazan
1263'cle (Agustos-Eylül 1847) Sofya

mollas oldu. 1265 (1849) ylmdan
sonra vefat etti. (IV. 587)

NuruUah Mehmed Efendi (Râsih-

zâde) Reisülküttab Mustafa Râsih

Efendi'nin oludur. Müderris ve

1237^de (1821/22) Selanik mollas

olup 18 evval 1248'de (10 Mart

1833) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. (IV. 586)

NuruUah Mehmed Efendi (Sad-

reddinzâde) Mektûbî Abdurrahman
Efendi'nin oludur. Müderris, molla

ve nihayet Medine mollas oldu. Az-

ledilmi olarak 1180'de (1766/67) ve-

fat etti. Fmdiklfda medfundur. (IV.

585/86)

NuruUah Mehmed Efendi (Sad-

1278 reddinzâde) Müderris, Diyarbekir

mollas olup 1210'da (1795/96) vefat

eylemitir, (IV. 586)

NuruUah Mehmed Paa Halil Ha-

mid Paa'mn oludur. Müderris, 1215'

de (1800/01) Galata mollas, sonra

Bursa payesi oldu. 1225 (1810) tarih-

lerinde hevâ ve hevese kaplmasn-
dan gazaba urayarak rütbesi mira-

layla çevrilip Edirne'de ikameti fer-

man bu^oruldu. 1228'de (1813) mîri-

mîranlk ile Karasi mutasarrf, sonra

1233'de (1818) maden emini, sonra

Avlonya mutasarrf olup 1236'da

(1820/21) ayrld. Muharrem 1239'da

(Eylül 1823) vezirlikle Limni muhafz
oldu. Bir-iki ayda ilâveten Ankara ve

Kengr mutasarrf oldu. 1242'de

(1826/27) Adana valisi olup 1244'de

(1832/33) harbe memur oldu. Sonra

stanbul'a gelerek 1257'de (1841) ve-

fat eyledi. Haydarpaa'da medfun-

dur. Zevk ehli ve ibilirdi. Olu Ce-

mâleddin Paa ve damad yeeni
Âsim Mehmed Bey'dir. (IV. 587)

NuruUah Mustafa Efendi Sultan

Ahmed Camii mam olup 1213'de

(1798/99) vefat ederek Karacaah-

met'e defnolanan Ahmed Efendi'nin

oludur. Müderris, mîrî kâtibi, 1232'

de (1817) Haleb mollas ve 1237 'de

(1821/22) Msr kads olup o sene

Ramazannda (Mays-Haziran 1822)

Trablusam'da vefat etti. Oullar
Sey^ad Mehraed Sa'dullah Efendi(-^)

ile Seyyid Said Mehmed Efendi'

dir(-*). (IV. 467)

NuruUahzâde bak. Abdullah Efendi

Nuruosmariye Hatibizâde bak.

Dervi Mehmed Emin Efendi

Nusret Efendi (Hoca) Nuruosmani-

ye Kütüphanesi'nin üçüncü hâfz-

kütüplüüne kanaat edip 1208'de

(1793/94) vefat etti. Ders vermekle

megul olmutu. Tpda mecmuas
vardr. Sâib'in baz gazellerini erhey-

ledi. Üç dilde airdir. (IV. 554)

Nusret Mehmed Bey Ayal Es 'ad

Mehmed Muhlis Paa'nn(->) ogulla-

rndandr. Sadâret mektûbî hulefasm-

dan olup genç iken 1271 'de (1854/

55) vefat etmi bir airdir. (IV. 554; I.

341)

Nusret Paa Çerke aslldr. II. Mah-

mud'un kölelerinden olup Ende-

run'da terbiye görmütür. Sonra Mek-

teb-i Harbiye kurulunca Enderun'la

muzka-i ahaneden talebe alnd
srasnda oraya girdi. Tahsilden sonra

Avrupa'ya ikmale gönderildi. Dönü-
ünde imtihanla erkân- harbiye sn-
fna geçti. 1273'de (1856/57) iki bö-

lük asker ile Rumeli cihetine Ni'e ka-

dar teftie gönderildi. E\a^elce Krm
savanda d^hi bulundu. Miralay ve



sonra liva olarak am ve Haleb'e me-

mur oldu. stanbul'a dönüünde 1282'

de (1865/66) mülga Dâr- ûrâ-y As-

kerîye aza olup Zilka'de 1288'de

(Ocak-ubat 1872) Dâr- ûra reisi, 5

Muharrem 1289'da (Mays 1872) An-

kara valisi olup Zilka'de 1289'da

(Ocak 1873) azledilmi, Zilka'de 1290'

da (Ocak 1874) muhacirin idaresi

muavini ve 24 Zilhicce 1290'da (12

ubat 1874) ûrâ-y Devlet azas olup

1292'de (1875) Trabzon valisi ve bir-

kaç ay sonra azledilip 1293'de (1877)

Bosna ve kodra cihetlerine kuman-

dan, sonra yâver-i ekrem olmutur.

1301'de (1883^84) ran ahna nian
götürüp dönüünde 4. Ordu ve sonra-

dan 6. Ordu müfettiliine tayin edil-

di. Badad'da Cemaziyeiâhir 13irde

(Aralk 1893) vefat eyledi. lim ve fa-

zilet sahibi, sert, güzel konuan, cö-

mert bir zat idi. Mükemmel corafya

atlasyla düzlem küre hazrlamtr.

Oullar mîrlivâ Nasr Paa ile kay-

makam Muzaffer Bey'dir. (IV. 870)

[Bu ve aadaki iki biyografi ayn ki-

iye aittir. Ancak baz farklar olduu
görülmektedir.]

Nusret Paa Çerkesdir. II. Mah-

mud'un kölelerinden olup Enderun'a

çera olmu, Mekteb-i Harbiye ve

Avrupa'da tahsil ile zabit çkm ve

Krm sa^^amca bulunup miralay ola-

rak Ni cihetine müfetti olmu ve

buradan 1277 (1860/61) tarihlerinde

Tuna'da iskâr- muhacirin memuri-

yetiyle birkaç sene bulunduktan son-

ra Filibe cihetine memur olmu ve

bundan sonra mîrlivâ olarak 1282 'de

(1865/66) Dâ:;- ûra azalma me-
mur olmutur. Sonra ferik olup Zil-

ka'de 1288'ds (Ocak-ubat 1872)

Dâr- ûra reisi olup 6 Muharrem
1289'da (l6 Mart 1872) vezirlikle Se-

lanik ve o sene Rebiyüle^^vel'de de

(Mays 1872) Ankara valisi olup Zil-

ka'de'de (Ocak 1873) azledilmi, ev-
val 1290'da (Kasm-Arahk 1873) mu-
hacirin idaresi muavini, Zilka'de'de

(Aralk 1873-Ocak 1874) Trabzon va-

lisi, Cemaziyeiâhir 1292'de (Temmuz
1875) azledilerek o sene Zilka'de'de

(Aralk 1875) Adana valisi olup Ce-

maziyeiâhir 1293'de (Temmuz 1876)

azledilmitir. Receb'de (Austos) Mit-

roviçe kumandan olup Zilka'de'de

(Kasm-Arahk) stanbul'a gelmi

,

1294 (1877) balarnda Sohum ku-

mandan olup döndükten sonra o se-

ne Cemaziyelevvelinde (Mays-Hazi-

ran 1877) Selanik valisi olmu ve Zil-

hicce'de (Aralk) azledilmi ve sonra

yâver-i ekrem olarak burada bir hay-

li seneler bulunmu, 1305 (1887/88)

tarihinde ran'a fevkalâde sefir olmu
ve buradan 4. ve sonra 6. Ordu teftii-

ne memur olup 7 Cemaziyeiâhir 1314'

de (13 Kasm 1896) Badad'da vefat

eylemitir. Imam- A'zam hazretlerinin

türbesi civarna defnedilmitir. Bilgili,

sâdk, doru, sertti. lk defa harita

yapmtr. Oullar mîrlivâ Nasr Paa
ve kaymakam Muzaffer Bey'dir. (IV.

554) [ Bir önceki biyografi sahibi ile

ayn kiidir. V. 870'de farkl biçimde

bir kez daha yazlmtr.]

Nûî Ali Çelebi Divan- Hümâyûn
kâtiplerinden olup 1062'de (1652)

vefat etti. airdir. (IV. 595)

Nutkî Ali Dede Bosnaldr. Mevlevi

olup ll40'da (1727/28) vefat eyledi.

airdir. (IV. 559)

Nutkî Hüseyin Çelebi (Bezzazzâ-

de) Mülâzimîn-i ilmiyeden olup L

Süleyman (Kanunî) devri (1520-

1566) sonlarnda vefat eyledi. airdir.

(IV. 559)

1279



1280

Nutkî Mehmed Bey Boyal Mehmed
Paa'nm(-^) oludur. Müderris, Mek-
ke pâyesiyle Eyüp kads olup Zil-

ka'de 1058'de (Kasm-Aralk 1658)

vefat etti. Babasnn yannda medfun-

dur. Himmet sahibi ve ihtiama dü-
kündü. airdir. (IV. 131)

Nutkî Mehutned Efendi (Karaba-
zâde) Edirnelidir. Kad olup 1057'de

(1647) vefat etti. airdir. (IV. 163)

Nutkî Mehmed Pîr Efendi (Kara-

kazâde) Müderris ve kad olup

1075'de (1664/65) vefat etti. airdir.

(IV. 175)

NümâyîAhmed Çelebi Divan Hü-

mâyûn kâtiplerinden olup 1062'de

(1652) vefat etti. airdir. (IV. 577)

Nümâyî Mehmed Efendi Çatalcal

Ali Efendi'nin(->) kardeidir. Müder-

riSj Selanik mollas olup Receb 1089'

da (Austos-Eylül 1678) vefat etti. a-
irdir. Olu Abdülbâkî Efendi'dir(~>).

(IV. 183; m. 520) [III. 520'de ad "Ebû-

bekirzâde eyh Mehmed Nümâyî"

olarak yazlmtr. Ad Vekayiu'l-Fu-

dala' 6.2. ve Nuhbetü'l-Asâr'dz "Nü-

mâyî Ebûbekir" olarak geçmektedir.]

Nüvsî Efendi Eyüp naibi olup

971 'de vefat etmitir. airdir. (IV. 595)

Nüzhet Ahmed Efendi stanbullu-

dur, tmam- evvel ükrî Efendi'nin

akrabasndan olup Süleymaniye der-

siâmlarmdandr. Müderris, molla, ev-

kaf müfettii ve Mekke payesi olmu-
tur. Azledilmi olarak 19 Rebiyülâhir

1306'da (23 Arahk 1888) vefat etti.

Üsküdar'a defnedildi. (I. 307)

Nüzhet Ahmed Efendi (Çörekçi-

zâde) Müderris olup 1270'de (1853/

54) vefat etmitir. Karacaahmet'de

medfundur. (IV. 550)

Nüzhet Efendi Maliyeden yetiip

hayli müddet muhasebecilik ve def-

terdarlk gibi aizmetlerde bulunup

Bagdad malîye müfettii olup Cema-

ziyelevvel 1306'da (Ocak 1889) vefat

etmitir. airdir (IV. 551)

Nüzhet Melmed Efendi Tatar asll

olup Sivas vilâyetinde 1224'de (1809)

domutur. Mekteb-i Harbiye'ye ve

sonra maliye mektûbî odasna girdi.

Bir aralk Ceride-i Havadis muharriri

olup sonra mektûbî-i seraskerî mu-

avini ve büyük kardei Safvet Paa'

nm riyasetinde Dâr- ûrâ-y Askerî

bakâtibi olmutur. Azilden sonra

maarif mektupçusu ve evval 1288'

de (Aralk 1871-Ocak 1872) Takvim-i

Vekayi memuru ve 1292'de (1875)

matbuat müdüm oldu. Azilden sonra

emekli oldu. Akl hastahgmdan rahat-

sz olup hava deiimi için Kbrs ve

Sayda gibi yerlerde seyahat edip ni-

hayet Sivas'da '6 Ramazan 1304'de (8

Haziran 1887) vefat eylemitir. Âlim,

üç dilde air, yazar, rind-merep, iyi

huylu bir zat olup Nüzhetü'l-Müneât

ve baka eserleri vardr. Büyük olu
Rdvan Paa ve küçük olu Reid Pa-

a'dr. (IV. 550/51)

Nüzhet Osm^m Efendi Bursahdr.

Bakrclar kethüdas ve Nakibendî

olup 1227'de (1812) vefat eyledi. a-
irdir. (IV. 550)

Nüzhet Ömer Efendi Neccarzâde

Mustafa Rzâ Efendi'nin müridlerinden

olup kalemden yetierek Haremeyn

kesedar oldu. IIL Selim devri (1789-

1807) balarnca vefat eyledi. airdir.

(IV. 550)

Nüzhetî Eyyûb Çelebi stanbullu-

dur. 1085'de (1674) vefat etti. airdir.

(IV. 550)



odaba eyhi hak. Fenâyî Mustafa

Efendi

Odunyanc hak. Mustafa (eyh)

Odunyanciiâde hak. Mustafa Hulu-

si Efendi

Olan hak. Memi Çelebi; Mustafa

Efendi

Olan eyh hak. brahim Efendi; s-

mail Efendi

Olum Mehmed hak. lmî Mehmed
Efendi

Ou22âde hak. Ömer Efendi

Okçuzâde hak. Hüdâyî Mustafa Bey;

Mehmed Paa; Mehmed ah Efendi

Onuncu hak. Salih Aga

Onüç hak. Mustafa Efendi

Ordu eyliizâde hak. LutfuUah

Efendi

Orsa-Poça bak. brahim Paa

Ortaköylü hak. Ferruh smail Efendi

Oruç Bey Mehur kapdan Hayred-

din Paa'nm büyük kardeidir. Ceza-

yir'i zaptedip vilâyet ilan eyledi.

922'de (1516) harpde katledilmitir.

(I. 443)

Oruç Gazi i;. Mehmed (Fâtih) devri

(1451-1481) gazilerindendir. Bur-

sa'da vefat eyledi. stanbul'da bir

mescidi vardr. (I. 443)

Oruç Paa Timurta Paa'nm olu-

dur. Timur claymda Süleyman Çele-

bi'nin yanmca bulundu. Fetret geçin-

ce I. Mehmed'e (Çelebi) geldi. 826'da

(1423) beyle;;beyilik ve ardmdan ve-

zirlik verilmitir. 829'da (1426) vefat

etti. Cesur ve cömertti. (I. 442/43)

Osman (Hafz) Meczûb- ilâhî bir

dervi olup Drekleraras'nda oturur

ve herkes hakkmda iyi eyler söyler-

di. 1198'de (1784) vefat eyledi. Orada

medfundur. Kabri ziyaretgâhdr. (ÎII.

434)

OsmanAa I. Selim'in (Yavuz) kiler-

cibas olup I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) balarmda vefat

eyledi. (IIL 415)

Osman Aa Valide sultan baaas
ve emekdar olduundan Beyaz Mus-

tafa Aa yerine dârüssaâde aas ol-

du. lOll'de (1602/03) vefat etti. (III.

417)

Osman Aa Saraydan yetierek bâ-

büssaâde aas olup 1023'de (I6l4)

vefat etti. ki sene önce Kadköy'de ve

Karaaaç'da birer cami yapt. (III. 417)

Osman Aa Sofyaldr. Yükselerek

adana halefen bâbüssaâde aas
olup 1030 (1621) tarihlerinde vefat

etti. Kadköy Camii'ne su getirdi. (III.

417/18)

Osman Aa Saraydan yetierek sa-

ray kethüdas olmutu. Zilka'de

1061'de (Ekim-Kasm 1651) azledildi

ve sonra vefat etti. (III. 419)

Osman Aa Yeniçeridir. Yükselerek

1066'da (1656) kul kethüdas olup Ce-

maziyelevvel 1066'da (Mart 1656) az-

ledilerek ardmdan vefat etti. (III. 419)

Osman Aa Enderun'da yetierek

tülbend aas oldu. 1084'de (1673/

74) kapcbalkla çkmtr. Sonra

vefat etti. (III. 420)

Osman Aa Saraydan yetierek 1098'

de (l687) mîrahûr- evvel oldu. Bu se-

nelerde vefat eyledi. (IIL 420/21)
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Osman Aa Suyolcu Ali Paa'nn
kethüdâsdr. Zilka'de 1098^de (Eylül

1687) babaki kulu olmutur. Bu se-

nelerde vefat etti. (III. 420)

Osman Aa Yeniçeridir. Baçavu,
zagarcba ve 1106'da (1694/95) sak-

soncuba olup 1107'de (1695/96) az-

ledildi. Sonra vefat etti. (III. 421)

Osman Aa Yeniçeridir. 1115 sonla-

rnda (1704 balar) zagarcba, Re-

ceb lll6'da (Kasm 1704) kul kethü-

das ve a'bân'da (Aralk) sekbanba,

13 Receb lllB'de (21 Ekim 1706) ye-

niçeri aas olup 19 Zilka'de 1118' de

(22 ubat 1707) vefat etti. (III. 422/23)

Osman Aa Yeniçeridir. Bagdad ye-

niçeri aas oldu. Azledildikten sonra

1131'de (1719) vefat etti. Yahya Gü-

zel Camii'ni yapmtr. (III. 424)

Osman Aa Canklidir. Müteferrika

olup Sar Mustafa Paa'nn kethüdâl-

gmda bulunmutu. Il45'de (1732/

33) vefat edip Haydarpaa'ya defne-

dilmitir. IV. 424)

Osman Aa Bostanc Oca'ndan ye-

tiip bostancba oldu. 1155'de (1742)

ayrld. Sonra vefat etti. (III. 428)

Osman Aa Enderûnludur. Yüksele-

rek çukadar- ehriyârî oldu. 1171 'de

(1756/57) vefat etti. (III. 430)

Osman Aa Enderun'dan yetiip ça-

krcba olup ev\'âl llSl'de (ubat-

Mart 1768) kapcba ve silahdar aa-
s oldu. Sonra vefat eyledi. (III. 431)

Osman Aa Hac Mustafa Aa'nn(-^)

oludur. Topçu Ocarnda kethüda

olup 1190'da (1776) vefat etmitir. Ka-

bata'da medfundur. (IV. 432)

Osman Aa Kapcba olup 1196'da

(1782) babaki kulu olmutur. Sonra

vefat eylemitir. (III. 433/34)

Osman Aa Bosnaldr. eyhülislâm

Damadzâde Ebûlhayr Ahmed Efendi'

nin(-+) adamyd. Silahdar Ocag'nda

azebler :cethüdâs olup a'bân 1199'

da (Haziran 1785) vefat etmi ve Edir-

nekap'ya defnedilmitir. (I. l68

Osman Aa Tekfurdagldr. Bostanc

Ocag'ndan yetiip 1206'da (1791/92)

bostancba oldu. Azilden sonra Ce-

maziyelev\^el 12l6'da (Eylül 1801)

Edirne bostancbas olup orada ve-

fat etmitir. (III. 437)

Osman Aa Hasodaba olup Rebi-

yülâhr 1200'de (ubat 1786) bâbüs-

saâde aas oldu. 1220'de (1805) ve-

fat eyledi. (III. 438)

Osman Aa Yeniçeridir. Yükselerek

kul kethüdas ve 1 Receb 1221 'de (14

Eylül 1806) yeniçeri aas oldu. 21 a'

bân 1221'de (4 Kasm 1806) Salma-

tomruk /angnnda bir kadn çocu-

uyla yanmaktan kurtarmak gayre-

tinde iken duvar yklp üçü de ehid
oldular. (III. 438)

Osman Aa Yeniçeridir. Yükselerek

sekbanba oldu. 222'de (1807) ve-

fat etti. (III. 438)

Osman Aa Yeniçeridir. Yükselerek

sekbanba oldu. evval 1226'da

(Ekim-Kasm- 1811) azledilmise de

halefi de bir ie muvaffak olamayp
bir ay sonra bunun damad olan s-

tanbul aas sekbanba oldu. Sonra

vefat etti. (III, 439)

Osman Aa Ereglilidir. Cebeci Oca-

g'ndan yetierek L Mahmud devri

(1808-1839) balarnda cebeciba ol-

du. 27 ::ieceb 1229'da (15 Temmuz
1814) vefat edip Üsküdar'a defnolun-

mutur. (III. 442)

Osman Aa Tunusludur. e\^âl 1229'

da (Eylül-Ekim,18l4) bakap gulam
oldu. Sonra vefat etti. (III. 440)



Osman Aa Enderûndandr. Kiler

kethüdas olarak 1233 (1818) sonla-

rnda Hüdâvendigâr Gazi mütevellisi

oldu, Zilka'de :L239'da (Temmuz

1824) vefat eyledi. (III. 442)

Osman Aa Boluludur. Berberba

olup Zilhicce 124C'da (Temmuz-Agus-

tos 1825) vefat eyledi, (III: 442)

Osman Aa Enderun'dan yetime

olup CemaziyelâMr 1241 'de (Ocak

1826) vefat etti. Hamidiye Türbe-

si'nde medfundur. (IIL 442)

OsmanAa Yeniçeri Oca'ndan ye-

tierek sekbanba oldu. 1242 (1826/

27) ylndan sonra vefat etmitir. (IIL

442)

Osman Aa Yeniçeridir. Zaarcba
iken vekâleten kul kethüdas oldu.

Cemaziyelevvel 1238'de (ubat-Mart

1823) yeniçeri aas olup 47 günde

azledildi. 1242'de (1826/27) vefat et-

ti. (IIL 442)

Osman Aa Mâbeyn- hümâyûnda

mumcuba olup Receb 1243'de

(Ocak-ubat 1828) vefat etti. Vekii-

harc- padiah! Mustafa Efendi'nin(-->)

damadyd. Selimiye'de medfundur-

1ar. (III. 442)

Osman Aa Kapcba ve Bereketli

madeni emini oklu. L Mahmud dev-

ri (1808-1839) sonlarnda vefat etti.

(IIL 443)

Osman Aa Kapcba ve Gümü-
hacköy madeni emini oldu. L Mah-

mud devri (1808-1839) sonlarnda

vefat etti. (IIL 443)

Osman Aa Yeaiçerilidir. Serzaarî

ve sonra brail yeniçeri aas ve son-

ra kapcba oldu. II. Mahmud devri

(1808-1839) sonlarnda vefat etti. (IIL

442/43)

Osman Aa Kapcba ve mîrahûr

payesi olup mütesellimlikte bulundu.

Bu senelerde (1840'lar) vefat etmitir.

Mehmed Aa adnda bir olu olup

kapcba olmutur. (IIL 445)

Osman Aa Silivrilidir. Bostanc

Oca'ndan yetierek bostancba ol-

du. Rebiyülâhr 1239'da (Aralk 1823)

azledildi. 1245'de (1829/30) babaki

kulu ve kapcba oldu. Sonra emekli

oldu. 1258'de (1842) vefat etti. Eyüp'

de medfundur. Oullar Süfyan Bey

ve erif Bey'dir. (IIL 445)

Osman Aa Yeniçeridir. Kul kethü-

das ve 23 Safer 1237'de (19 Kasm
1821) yeniçeri aas olup Rebiyülâ-

hir'de (Ocak 1822) ayrlm ve 1270'

de (1853/54) vefat eylemitir. Eyüp'

de medfundur. (III. 447)

OsmanAa (Baltac) (Hac) Dârüs-

saâde dolap halifesi ve sonra yazc
oldu. Azilden sonra Zilka'de 1128'de

(Ekim-Kasm 1716) kapcba olup

kalyonlara kereste kesimine memur
edildi. 1135'de (1722/23) vefat etti.

, (IIL 424)

Osman Aa (Berber) Sertraî-i pa-

diah olup sonra anahtar aas ve

1115'de (1703/04) rikâbdar olup ev-

val 1115'de (ubat 1704) kapcba-
lkla emekli edildi. Sonra küçük mîra-

hûr ve 1127'de (1715) çavuba ve-

kili olarak sonra vefat etti. (III. 423)

Osman Aa (Çil) Kapcba ve Kb-

rs muhassl olup 1178'de (1764/65)

vefat etmitir. (III. 430)

Osman Aa (Genç) Bursaldr. En-

derun'da yetierek çukadar- ehriyâ-

rî olduktan sonra kapcbalkla affo-

lundu. Sonra babaki kulu ve Receb

1200'de (Mays 1786) topçuba olup

Rebiyülâhr 1202'de (Ocak-ubat
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1788) azledildi. 1204'de (1789/90) ça-

vuba olup 1206'da (1791/92) azle-

dilip 1207'de (1792) tekrar tayin olu-

nup Rebiyülâhir 1207'de (Kasm-Ara-
lk 1792) ayrld. Sonra sipahiler aa-
s olup mansplar devrederek 1217'

de (1802/03) üçüncü defa ça\aba
oldu. Zilhicce 1218'de (Mart-Nisan

1804) azledilmi ve sonra vefat etmi-
tir. Damad FeyzuUah Aga(--^), torunu

Mehmed Halil Efendi'dir. (III. 437)

Osman Aa (Genç) Mehmed Paa'
nn kethüdâsyd. Kapcba oldu. II.

Mahmud devri (1808-1839) sonlarn-

da vefat etti. (IIL 443)

Ostaan Aa (Hac) I. Mahmud'un
berberbas olup emekli oldu. 1150'

de (1737/38) vefat etti. Aynhkçeme-
^sl'ne defnedildi. (III. 428)

Osman Aa (Hac) Bostanc Oca-

2284 g'ndan yetiip haseki oldu. 20 Rebiyü-

levvel 1159'da (12 Nisan 1746) vefat

etti. Egrikap'da medfundur. (IIL 429)

Osman Aa (Hac) Bosnaldr. Ko-
çevî Cenkçi brahim Kethüdâ'nm o-
lu olup harir emini ve kapcba olup

15 Receb 1179 'da (28 Aralk 1765) ve-

fat etti. Üsküdar'da Karacaahmet'de

medfundur. (III. 430)

OsmanAa (Hac) zmir voyvodas,

1204'de (1789/90) Kbrs muhassh,
hassa Silahoru ve 1206'da (1791/92)

Karahisar mütesellimi olup kasapba
oldu. 1210'da (1795/96) azledilip

Bozcaada'ya sürüldü. Döndükten
sonra tekrar kasapba, sonra vezne-

darba, hayme-i hassa kethüdas ve

mehterba olup 21 Zilka'de 1225'de

(18 Arahk 1810) vefat etti. Miskin-

ler'de medfundur. (III. 439)

Osman Aa (Hac) 1240'da (1824/

25) lagmcba oldu. Sonra vefat et-

mitir. (IIL 443)

Osman Aa (Hac) Bezirgânba
olup olu Osman Hakk Bey Ende-

rûnluydu. Zilka'de 1229'da (Ekim-

Kasm 1814) vefat etti. Yeeni, hane-i

hassadan yetime Llüseyn Aa 1230'

da (1815) ve dier yeeni Osman Aa
1240'da (1824/25) vefat eylediler.

Haydarpaa'da medfundurlar. (IIL

440)

OsmanAa (Hac) Eski Saray teber-

darlarndan iken kapcba ve Msr
vekili oldu. L Mahmud devri (1808-

1839) sonlarnda vefat etti. (ÎII. 442)

Osman Aa (Hac) Gedikli ve kap-
cba oldu. II. Mahmud devri (1808-

1839) sonlarnda vefat etti. (IIL 442)

Osman Aa (Hac) Vanldr. Silah-

or ve III. Selim devrinde (1789-1807)

kapcbayd. ÎI. Mahmud devri

(1808-1839) sonlarnda vefat etti. (III.

442)

Osman Aa (Hac a'bânzâde) Si-

lahdar Ocanda kethüda iken 25

Ramazan 1213'de (9 ubat 1801) ve-

fat etti. Bu ccan kethüdâlgmdan
ma'zul olup o sene vefat eden Hac
a'bânzâde Hac Ömer Aa yanna
defnedilmitir, (III. 437)

Osman Aa (Hafz) Bosnaldr. En-

derun'dan yetierek kahveciba,
sonra kiler kethüdas ve sonra cuka-

dar- ehriyârî oldu. 29 a'bân 1228'

de (27 Austos 1819) vefat etti. Hay-

darpaa'da medfundur. Olu Hafz
Yusuf Efendi'dir(-^). (III. 440)

Osman Aa (Hattat) Enderûnludur.

Srkâtibi olup çktktan sonra kapc-
ba olmu ve ll48'de (1735/36) ve-

fat edip Üsküdar'a defnedilmitir.

(III. 428)

Osman Aa ('Hazinedar) Antalyal-

dr. Haleb muhassl, sonra 1106'da



(1694/95) vezir kapclar kethüdas,

sonra mîrahûr- sân ve sonra baba-
ki, lllO'da (1698/99) hudut belirle-

me memuru, ni4'de (1702/03) ça-

vuba ve o aralk sadâret kethüdas

vekili, Receb 1116'da (Kasm 1704)

mîrahûr- evvei ve 27 a'bân lll6'da

(25 Aralk 1704) sadâret kethüdas,

1117'de (1705/06) ikinci defa çavu-

ba ve 1118'de (1706/07) mîrahûr-

e\^e\ olup az raüddette azledildi. Ce-

maziyelâhir 1123'de (Temmuz-Agus-

tos 1711) mîrahûr- evvel oldu. O se-

ne Zlka'desinde (Aralk 1711) vefat

etmitir. Olu sudûrdan smail Efen-

di'dir. (III. 423)

Osman Aa (^Kara) Bostanc Oca-

'ndan yetiip haseki olmu ve

a'bân 1239'da (Nisan 1824) bostanc-

ba olup Zilka'de 1240'da (Haziran-

Temmuz 1825) azledilmitir. evval

124rde (Mays 1826) kapcba ve

1243'de (1827^28) lagmcba olup

taraya gönderilmi, 1245'de (1829/

30) dönmütür. 23 Zilka'de 1247'de

(24 Nisan 1832;) vefat etmitir. Haydar-

paa'da medfundur. Olu Ali Rzâ Bey

26 Receb 1252'de (6 Kasm 1836) vefat

ederek yanna defnedildi. (IIL 443)

Osman Aa (Karakulak) Moralidir.

Bostanc olup Rebiyülevvel ll43'de

(Eylül-Ekim 1730) bostancba oldu,

Dörtbuçuk ayda azledilerek Midil-

li'de ikamete memur oldu. Sonra ka-

pcba oldu. 1153'de (1740) vefat

ederek Aayokuu'nda defnedildi.

(III. 428)

Osman Aa (Küçük) Arnavutdur.

Bostanc olup 1115'de (1703/04) sa-

ray kethüdas oldu. Sonra vefat etti.

(III. 422)

Osman Aa (Sar) Yeniçeridir. Tur-

nacba olup 4 Cemaziyele\^el 1199'

da (15 Mart 1785) vefat edip Topkap'

ya defnedildi. Olu Çelebi Mehmed
Emin Aga'dr. (III. 434)

Osman Aa (Seyyid) Yeniçeridir.

Turnacba olup 1172'de (1758/59)

vefat eyledi. Üsküdar'da defnedildi.

(IIL 430)

Osman Aa (Seyyid) Kapcba ve

Esma Sultan'n kethüdâsyd. 1222'de

(1807) vefat edip Topkap'ya defne-

dilmitir. (III. 438)

Osman Aa (Seyyid) (Hac) Sultan

kethüdas ve kapcba olup Rebiyü-

levvel 1199'da (Ocak-ubat 1785) ve-

fat eyledi. Üsküdar'da medfundur,

(III. 434)

Osman Aa (âtrzâde) Silahor ve

kapcba oldu. II. Mahmud devri

(1808-1839) sonlarnda vefat etti. (III.

442)

Osman Aa (Türk) Erelilidir. Ce-

beci Ocag'nda kethüda olup 1223 'de

(1808) cebeciba ve sonra kapc
olup 27 Receb 1229'da (15 Temmuz
1814) vefat etti. Haydarpaa'da med-

fundur. (IIL 439)

Osman Atf Efendi (Tatarckzâde)

Abdullah Efendi'nin(~>) oludur. Mü-

derris olup 11 evval 1228'de (7 Ekim

1813) vefat etti ve Edirnekap'da ba-

basnn yanna defnedildi. (IIL 391)

Osman Azmi Efendi (Sinanzâde)

Rizelidir. Müderris olup 1242'de

(1826/27) vefat etti. Âlimdi. Süleyma-

niye'de medfundur. (IIL 442)

Osman Bey Antalya emiri Teke Bey

torunlarndan olup oraya bey oldu.

Firüz Beyzade Hamza Bey eliyle ora-

s, I. Murad devrinde (1361-1389) Os-

manl topraklarna katld. Sonra ve-

fat etti. (IIL 415)
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Osman Bey Sadrazam Rüstem Paa'

nm oludur. 984'de (1576) vefat eyle-

mitir, Mihrimâh Sultan Camii'nde

medfundur. Sultanzâde deildi. An-

cakj Mihrimâh Sultan'dan paamn
büyük iki olu olup ayn camide tür-

bede medfundur. Talarda isimleri

yazlmamtr. (III. 4l6; L 378)

Osman Bey Rüstem Paa'mn damad
Semiz Ahmed Paa'nn(-^), Mihrimâh

Sultan'm kz Hâcce Aye Hanm Sul-

tan'dan olan oludur. Müteferrika ve

999'da (1591) Karahisar beyi olarak

sonra vefat eylemitir. (III. 4l6; I. 202)

Osman Bey Ferhâd Paa'nm(-^) o-
ludur. Bolu beyi olup Bagdad muha-
rebesinde mam- A'zam ziyaretinden

gelirken 1037'de (1627/28) topla e-
hid oldu. (IV. 16)

Osman Bey Özdemir Paa'mn olu-
dur. Yükselerek 1079'da (1668/69)

sadâret kethüdas olup 1085'de

(1674/75) vefat etti. (III. 420)

Osman Bey Sakzl Mehmed Paa'

mn akrabasndan olup 1041 'de (1631/

32) vefatnda Trablusgarb valisi oldu.

Donanmann güçlenmesine çalp
24 parça gemi yapt ve deniz savala-

rnda ün kazand. 1086'da (l675) an-

szn vefat etti. Bir medrese, bir mes-

cid, hamam ve han ve sair vakf var-

dr. Yerine Osman Reis olup 1087'de

(1676) vefat etti. Yerine vekilharç Os-

man Day tayin edilip iki ayda vefat

eylemitir. (III. 419/20)

Osman Bey Hekimba Nuh Efen-

di'nin(-^) oludur. Kapcba olup

1151'de (1738/39) vefat ederek Üs-

küdar'a defnedildi. Olu Hac Nuh
Bey'dir(-^), (IV. 579)

Osman Bey Süleymaniye ruznâmçe-

cisi olup hâcegândan oldu. 1 Safer

1180'de (9 Temmuz 1766) vefat etti.

Üsküdar'da, medfundur. (III. 430/31)

Osman Bey Eyyûbî Hasan Paa'mn
damad Hac Mustafa Paa'mn olu-
dur. Babasmn kethüdas olup 1143'

de (1730/: 1) kapcba oldu. 1170'

de (1757/58) ikinci kapcba ve Sa-

fer 1172'de (Ekim 1758) mîrahûr-

evvel vekili oldu. Sonra memuriyetle

Msr'a gönderildi. 1174'de (I76O/6I)

orada iken mîrialem oldu. 1198'de

(1784) ya lOO'e ulat halde vefat

eyledi. Necib ve asildi. Olu Hüseyin

Bey 1188'de (1774) vefat etmitir. To-

runu Mehmed Bey'dir. (IIL 434/35)

Osman Bey Çandarl Halil Paa'mn
torunlarndandr. Kapcba olup 5

Receb 1236'da (8 Nisan 1821) vefat et-

ti. Bostan skelesinde medfundur. Bu
sülâleden Hac Osman Bey 1246'da

(1830/31) "^efat etmitir. Bunun olu
Mehmed Bey 1250'de (1834/35) vefat

ederek orava defnedildi. (IIL 442)

Osman Bey Nizamiye ordusuna ku-

ruluunda girip miralay olmutur.

1254'de (1838) vefat etti. Karacaah-

met'de medfundur; (III. 445)

Osman Bey Hassa miralaylarndan

olup 15 Cemaziyelevvel 1262'de (11

Mays 1846) vefat etti. Selimiye Ca-

mii'nde medfundur. (III. 446)

Osman Bey Askerlikten yetierek

miralay ve 4. Ordu'da iken Cemazi-

yelevvel 1279'da (Kasm 1862) emek-

li olup son::a vefat etti. (III. 448)

Osman Bey 2. Ordu miralaylarndan

olup Zilkade 1279'da (Nisan-Mays

1863) vefat etti. (III. 448)

Osman Bey Vidn Kalesi miralay

olup 15 Muharrem 1292'de (21 ubat
1875) vefat etti. Doymazdere'de med-

fundur. (III. 449)



Osman Bey Tophane miralaylarn-

dan olup Ramazan 1292'de (Ekim

1875) vefat etti. Okmeydan'nda
medfundur. (III. 449)

Osman Bey Harbiye nâzm Pertev

Paa'nm kardei Emin Efendi'nin o-
ludur. Sadâret mektûbî ve âmedî ka-

lemine girerek vükelâdan Sâdk Rifat

Paa'ya damad olmutu. Sonra ûlâ

olup emekli cldu. 14 Cemaziyelâhir

1309'da (15 Ocak 1892) ya 70'i a-
knken vefat eyledi. Silivrikap'da

Seyyid Nizameddin Tekkes'ne def-

nedildi. (III. 4î)2)

Osman Bey /nadolu ahalisindendir.

stanbul'da yetierek kurenâdan olup

1273'de (1856/57) serkurenâ oldu.

1276'da (1859/60) vezirlikle Bursa

valisi olmusa da haftasnda deiti-

rilmi ve yine beylikle kalp 1279'da

(1862/63) tarada ikamete gönderil-

mi ve dönüte uzun yllar bota ka-

lp 1293 (1876) tarihlerinde ehrema-
neti Meclisi'ne aza olarak 1311

(1893/94) tarihlerinde vefat eylemi-

tir. (IV. 862)

Osman Bey [Ali Paa2:âde) Hüse-

yin Bey'in oludur. Müderris, Edirne

ve 1173'de (1759/60) Medine mollas

olup sonra stanbul payesi olarak

1179^da (1765/66) vefat etti. Üsküdar'

da medfundur. (III. 430)

Osman Bey (Balyemez) Sekbanba-

olup 92rde (1515) vefat etti. On-

dan sonra "^^eniçeri aas" görevi

oluturulmutur. (III. 415)

Osman Bey (Dukaginzâde) Meh-

med Paa'nm oludur. Müderris. Ce-

maziyelevvel 994'de (Nisan-Mays

1586) Selanik mollas, sonra ikier

defa Selanik, alr ve birer kere Yeni-

ehir, Üsküda::, Mekke mollas oldu.

evval 1008'de (Nisan-Mays l600)

stanbul kads olup Cemaziyelevvel

1009'da (Kasm 1600) azledildi. Safer

lOlO'da (Austos l601) üçüncü defa

Msr mollas oldu. Receb 1011 'de

(Aralk l602-Ocak l603) azledildi. Sa-

fer 1012'de (Temmuz-Agustos l603)

vefat etti. Âkpaa'da medfundur.

Cömert, gayretli, himmeti yüce, ilim.

ve marifetten hissedard. (III. 417)

Osman Bey (Genç) Badad muha-

rebelerinde hizmet etmitir. Cesur ve

gayretliydi. 1040'da (1630/31) ehid
oldu. (III. 418)

Osman Bey (Hac) Mihaloglu'nun

ve Süleyman Bey'in vakflar müte-

vellisi ve kapcba olup 1 Rebiyülâ-

hr 1268'de (24 Ocak 1852) vefat etti.

Egrikap'da medfundur. (III. 447)

Osman Bey (Hadmolu) Kapc-
ba olup Zilka'de 122rde (Ocak

1807) Akdeniz muhafz olup 1222'de

(1807) ayrlm ve sonra vefat eyle-

mitir. (III. 438)

Osman Bey (Hakkâkzâde) Hattat

Mustafa Efendi'nin oludur. Ende-

run'dan yetierek ehzadeliklerinde

il Abdülhamid'in hizmetine memur
oldu. Tahta çknda ikinci kurenâ

olup ferik ve sonra bâlâ oldu. Hamd
Paa'nm vefatnda serkurenâ-y padi-

ah olmutur. 1 Safer 1308'de (16 Ey-

lül 1890) vefat eyledi. L Mahmud
Türbesi kabristanna defnedilmitir.

Matbaa-i Osmaniye'de pek çok mus-

haf- erif basarak güzel hizmette bu-

lunmutur. Oullar Cevad Bey ve

Ömer Bey olup, Ömer Bey 1307'de

(1889/90) vefat etti. Damadiar mâ-

beyn-i hümâyûn serkâtibi Süreyya

Paa merhum, ferik Edhem Paa ve

mâbeyn-i hümâyûn kâtibi Cevad Be-

yefendi'dir. (ÎII. 451)
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Osman Bey (Kulaksz) Beylerden

olup Kolnuk beyi oldu. Yiit ve gazi

idi (17. yy ba), (ÎIL 417)

Osman Bey (Mustafa Paazade)
Seyyid Mustafa Paa'nm(-^) olu, Ab-

durrahman Feyzî Bey'in kardeidir.

Müderris, tahrir memuru, bilâd-

hamse mollas olup 1259'da (1843)

vefat etmitir. (III. 445; IV. 456)

Osman Bey (Poyraz) Mehur bir si-

pahi olup haylice ünü yaylm ve

lOll'de (1602/03) vefat etmitir. (III.

417)

Osman Bey (ehsüvarzâde) Mus-

tafa Paa'nm(->) oludur. Müderris

ve 1195'de (1781) Galata mollas ol-

du. 1200'de (1786) vefat etti. (IIL 435;

IV. 438)

Osman Bey (Tüy^ Jz) (Hac) Asker-

likten yetiip toph le miralay olup

1 a'bân 1298'de . Haziran 1881)

vefat etti. Sütlüce 'd. nefnolundu. (IIL

451)

Osman Bey (Zarabzâde) Receb Pa-

a'nn(-^) oludur. Kapcba olup

1257'de (1841) vefat eylemitir. (II.

374)

Osman Beyzade hak. Fethî Meh-
med Ali Efendi

Osman Çelebi Malc Mehmed Efen-

di'nin oludur. Malc Mescidi yann-
da bir mektep yapü. (III. 418)

Osman Çelebi Umur Paa'nin(->)

oludur. 832'de (1429) Varna sava-

nda Germiyan sanca beyi iken e-
hid oldu. (III. 415; I. 401/02)

Osman Çelebi Mehur Nakka Ali'

nin oludur. Beylerden olup L Meh-
med (Fâtih) devrinde (1451-1481)

defterdar oldu. O görevde vefat etti.

Olu air Lâmirdir. (IIL 415)

Osman Çelebi (Hekim) ranldr.

stanbul'a gelince I. Selm'n (Yavuz)

hizmetine tayin olundu. 950'de

(1543/44) ve;^at etü. Usta tabip, zeki,

iffetli, kâmildi. (III. 415)

Osman Day 1005'de (1596/97) Tu-

nus beyi olup 13 Receb 1009'da (18

Ocak 1601) vefat etmitir. (III. 417)

Osman Day (Kahveci) Trablus-

garp Oca'ndan olup Mehmed Paa
üzerine day olup (1700-1710 aras)

üç buçuk ay sonra vefat etmitir. (III.

422)

Osman Edb Efendi Giritlidir. Yeti-

erek Aziz Paa'nm çavubalnda
kesedar oldu. 16 Zilhicce 1233'de

(17 Ekim 1818) vefat etti. Olu Hafz
Mehmed Nurî Efendi 1247'de (1831/

32) vefat eyledi. Üsküdar'da medfun-

dur. (IIL 442:)

Osman Efendi Niboluludur. Mü-
derris oldu ve sonra Manisa Muradiye

medresesi te^^cih olundu. 14 Zilka'de

1002'de (1 Austos 1594) vefat etti.

(III. 416)

Osman Efendi Tokatldr. 1035 'de

(1625/26) îran Ordusu defterdar ve

nianc oldu. 1037'de (1627/28) vefat

etti. (III. 418)

Osman Efendi Yalvaçldr. Müder-

ris, Konya, Tire, Manisa mollas oldu.

1037'de (1627/28) vefat etti. Sâlihdi.

(IIL 418)

Osman Efendi Akehirlidir. Müder-

ris, Kayseri, Gelibolu, Akehir molla-

s oldu. Sonra Kbrs'a sürüldü. Silif-

ke'de, Zilhicce 1039'da (Temmuz-
Agustos 1630) vefat etti. Salih, air,

müni idi. (IIL 418)

Osman Efendi Babâli'den yetierek

tezkireci oldu. 1067'de (1656/57) ve-

fat etti. Üsküdar'da medfundur. Ku-



ruçeme Mescidi'nin bânîsidir. (III.

419)

Osman Efendi Bosnaldr. Fâtih, Sü-

leymaniye ve sonra Ayasofya camile-

rine vaiz oldu. Hekim Çelebi Tekke-

si'ne eyh dahi olmutur. evval

1074'de (Mays 1664) vefat etti. Nak-

ibendî tarikatine mensup fâzl, zen-

gin bir zat idi. (III. 419)

Osman Efendi Trabzonludur. Ha-

san Efendi'nin olu olup evval 1105'

de (Haziran 1694) vefat etti. (III. 421)

Osman Efendi Yetierek hâcegân-

dan olup dârüsaâde bayazcs oldu.

1106'da (1694;'95) süvari mukabele-

cisi ve sonra arpa emini oldu. Sonra

vefat eylemitir. Olu air Sâmî Bey'

dir. (III. 421)

Osman Efendi Erzincanldr. Mü-
derris olup Ramazan 1107'de (Nisan

1696) vefat etti. 011. 421)

Osman Efendi Çavuzâde Damad
diye bilinen Kastamonulu Musta-

fa'nn oludur. Katar vaizleri mesle-

inde yükselerek Bâyezid Camii vaizi

iken 15 Rebiyülevvel lll4'de (9

Austos 1702) vefat etti. Topkap'da

medfundur. Muhaddis, müfesserdi.

(III. 422)

Osman Efendi Abdullah Efendi'nin

olu olup Hsnmansur'da müftü ve

müderris iken 3 Safer 11 23 'de (23

Mart 1711) vefat etti. Fâzld. (III. 423)

Osman Efendi Suviçelidr. spiri da-

madnn hm olup müderristi. Ce-

maziyelevvel 1129'da (Nisan-Mays

1717) vefat etti. (III. 424)

Osman Efendi Mulahdr. Halvetî

olup Süfyan hulefâsmdan brahim
ükrî Efendi'nin müridi oldu. Bursa

eyhlerinden olarak 1133'de (1721)

vefat etti. (III. 424)

Osman Efendi Trabzonludur. Müder-

ris ve 1140'da (1727/28) Gence molla-

s olup sonra vefat etti. (III. 427/28)

Osman Efendi Üsküdarldr. Halvetî

olup n37'de (1724/25) Hüdâyî Tek-

kesi eyhi oldu. Ramazan ll40'da

(Nisan-Mays 1728) vefat etti. Üskü-

dar'da Atpazar Camii'nin bânîsidir.

(III. 427)

Osman Efendi Divan kaleminden

yetiip Rebiyülevvel ll4rde (Ekim

1728) hâcegân rütbesiyle Haremeyn

muhasebecisi oldu. Il43'de (1730/

31) valide sultan kethüdas ve sonra

bamuhasebeci vekl, 1148'de (1735/

36) ehremini ve Anadolu muhasebe-

cisi olup 1150 (1737/38) tarihinden

sonra vefat etmitir. (III. 428)

Osman Efendi Hüdâyî Tekkesi der-

vilerinden kâmil bir eyhdi. Baltac

Mehmed Paa ile harpde bulunup

dümandan bir sancak almtr. 1158'

de (1745) vefat eylediinde bu san-

cak üzerine örtülmütür. Bir mescid

yapü. Ermi saylanlardand. (III. 429)

Osman Efendi mam- evvel Hasan

Efendi'nin(->) oludur. Müderris, Se-

lanik mollas oldu.Tl62'de (1749) az-

ledilmi olarak vefat etti. Ayrlk çe-

mesi'nde medfundur. (III. 429; lî.

151)

Osman Efendi Kad olup eyhülis-

lâm Damadzâde Ebûlhayr Ahmed
Efendi' nin(->) hazinedarlnda bu-

lunmutu. 1171'de (1757/58) vefat

edip Edirnekap'ya defnedildi. (L 168)

Osman Efendi Müderris, molla ve

Msr mollas oldu. Sonra Pazarck'a

göçerek oralarda bu senelerde (1760'

1ar) vefat etmitir. Olu Hac Meh-

med Efendi'nin olu Hac Ali Paa'

dr. (III. 431)
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Osman Efendi Krmldr. Müderris,

Bursa kads, Mekke payesi ve fetva

emini olup 1175'de (1761/62) vefat

etti. Âlim, fâzld. Olu Lutfullah

Efendi'dir(-+). Dier olu Seyyid Said

Mehmed Efendi' dir(->). Egrikap'da

medfundurlar. Bir olu da sudûrdan

Tatarck Abdullah Efendi'dir. (IIL

430)

Osman Efendi Yükselerek Râgb
Paa'nm kapclar kethüdas oldu-

undan Zilkade 1174'de (Haziran

1761) hâcegân rütbesiyle Sâliha Sul-

tan kethüdas ve evval 1175'de (Ma-

ys 1762) mevkufatî oldu. 1179'da

(1765/66) vefat etti. Süleymaniye'de,

Cenderecizâde Türbesi Mezarlg'nda

medfundur. Olu Ahmed Reid Efen-

di'dir. (IIL 430)

Osman Efendi Akmahmudzâde
1290 Mektebi muallimi ve eyhülkurrâ idi.
"~"

1183'de (1769/70) vefat etti. Edirne-

kap'da medfundur. (IIL 432)

Osman Efendi Musu 11u Amrî Ali

Efendi'nin oludur. Hâcegândan

olup Badad defterdar oldu. 1184'de

(1770/71) vefat etti. Karacaahmet'de

medfundur. (III. 432)

Osman Efendi Topçular kethüdas

olup Rebiyülâhr 119rde (Mays
1777) vefat edip Kabata'a defnedil-

mitir. (III. 434)

Osman Efendi Zilelidir. Ayasofya

Camii'nde ikinci imam iken 1172'de

(1758/59) imam- sânî-i padiah ol-

mutur. 29 Cemaziyelâhir 1189'da (27

Austos 1775) azledilerek Beykoz'da

ikamete memur oldu. 1191'de (1777)

Galata mollas olup 1196'da (1782)

67 yanda vefat eyledi. Sâlihdi. Olu
Mevaliden Mehmed Es 'ad Efendi 'dir.

(IIL 434)

Osman Efendi Saray muallimi ve

Nakibendî eyhi olup Rebiyülâhir

1198'de (Mart 1784) vefat eyledi.

1227'de (1812) vefat eden olu Meh-

med Haydar Efendi ile Üsküdar'da

medfundur. 311. 434)

Osman Efendi kinci kahveci olup

saraydan çktktan sonra 1203 'de

(1788/89) Lîaremeyn muhasebecisi

olmutur. Sonra vefat eyledi. (III.

435)

Osman Efendi Bozokludur. Müder-

ris ve 1209'da (1794/95) Eyüp molla-

s olup sonra vefat etti. Olu Ömer
Efendi'dir(-^). (III. 436)

Osman Efendi Manisaldr. zzet Pa-

a'nn kitapçs ve müderris olup

1209'da (1794/95) vefat edip Haydar-

paa'ya defnedildi. (IIL 435)

Osman Efendi Ahmed Nurî Efen-

di'nin oglucür. Hrka-i erife eyhi

oldu. Müderris, Haleb mollas ve son-

ra Mekke sayesi olup 20 evval

12l6'da (25 ubat 1802) vefat etmi-

tir. (III. 437)

Osman Efendi Karahis^rldr. Mü-

derris, 1213'de (1798/99) havass- re-

fia kads oldu. 7 Ramazan 1219'da

(10 Aralk 1804) vefat edip Eyüp'e

defnedilmitir. (IIL 438)

Osman Efendi Bekir Paa'nm divan

kâtibi olup hâcegândan oldu.

1220'de (1805) vefat etti. (IIL 438)

Osman Efendi Mühendishane hoca-

s olup 122C'de (1805) vefat eylemi-

tir. Okmeydan'nda medfundur. (IIL

438)

Osman Efendi Büyük Esma Sul-

tan'm masraf kâtibi ve müderristi.

1202'de (1788/89) azledildi. IIL Selim

devri (1789-1807) balarnda vefat

eyledi. (IIL 435)



Osman Efendi Çelik Mehmed Paa'

nm imam olup müderris ve 1200'de

(1786) Ayntab mollas oldu. III. Selim

devri (1789-S07) balarnda vefat

eyledi. (III. 435)

Osman Efendi Kalemden yetierek

hâcegândan vs yeniçeri kethüdas

yeri kâtibi oldu. 21 a'bân 122
2
'de

(25 Ekim 1807) vefat etti. Tbpkap'da
medfundur. (L. 438)

Osman Efende Krml brahim Efen-

di'nin oludur. Bamuhasebede ser-

halife olup 1227'de (1812) vefat etti.

(III. 439/40)

Osman Efendi Za'feranboluludur.

Müderris, evval 1211 'de (Nisan

1797) Haleb mollas, sonra paye alp

bilâd- hamse ma'zulü iken 1227'de

(1812) vefat etti. Tersane ardnda
medfundur. (Ih. 440)

Osman Efendi Erzurumludur. Mü-
derris, zmir kads olup Muharrem
1228'de (Ocak 1813) azledilmi ola-

rak vefat ettf Aynlkçemesi'nde
medfundur. (IIi:. 440)

Osman Efendi. Bozokludur. Müder-

ris, Üsküdar mollas olup müddeti bi-

timinden evvel bir yere sürüldü. Zil-

hicce 123
2
'de (Bkm-Kasm 1817) ve-

fat eyledi. (III. 440)

Osman Efendi Moralidir. Süleyman

Penâh Efendi'nin olu olup maliyeden

yetierek bahalife, 1198'de (1784)

mektubî-i defterî, Zilhicce 1205'de

(Austos 1791) rikâb defterdar, 1206'

da (1791/92) defterdar- kk- evvel

ve o sene ev/âl'de (Mays-Haziran

1792) tersane emini olup 27 a'bân

1209'da (19 Mart 1795) azledildi. 1210'

da (1795/96) n:.anc, 1211'de (1796/

97) çavuba, Cemaziyelâhir 1213'de

(Kasm 1798) ikinci defa çavuba,

Zilka'de 1213'de (Nisan 1799) sadâret

kethüdas olup orada hastalanp Ce-

maziyelâhir 12 15 'de (Ekim-Kasm
1800) azledildi. Rebiyülevvel 12l6'da

(Temmuz-Austos 1801) ikinci defa

kethüda olup Zilhicce 'de (Nisan

1802) üçüncü defa çavuba ve Safer

1218'de (Mays-Haziran 1803) üçün-

cü defa kethüda olup Rebiyülâhr'de

(Temmuz-Austos) azledildi. Sonra

defter emini oldu ve Receb 1221 'de

(Eylül-Ekim 1806) ikinci defa defter-

dar olup Zilhicce 'de (ubat 1807) az-

ledildi. Safer 1222'de (Nisan 1807)

ikinci defa nianc, sonra Esma Sultan

kethüdas olup Safer 1223'de (Nisan

1808) rikâb- hümâyûn kethüdas
olup Cemaziyelâhir'de (Austos)

Ruscuk'a ikamete memur oldu. Zilka'

de 1223'de (Aralk 1808-Ocak 1809)

döndü. O sene ikinci defa defter emi-

ni oldu. Zilka'de 1225'de (Aralk

1810) yine rikâb kethüdas oldu. Azil-

den sonra Zilhicce 1226'da (Aralk

1811-Ocak 1812) kereste gümrüü
nâzn oldu. Ramazan 123rde (Aus-
tos 1816) Saruhan nâzn olup sonra

stanbul'a geldi. 11 Ramazan 1232'de

(25 Temmuz 1817) vefat eyledi. Hay-

darpaa'da medfundur. Vakur, dira-

yetli, zeki, hesap ilerini iyi bilirdi.

Olu Dervi Efendi 'dir(-^). (III. 441)

Osman Efendi Kastamonuludur.

Hayme-i hassa eyhi ve müderris

olup 1 a'bân 1237'de (23 Nisan

1822) vefat eylemitir. Akaalar Me-

zarl'nda medfundur. Fâzld. (III.

440)

Osman Efendi Hac Said Mehmed
Efendi'nin(~+) kardeidir. Bamuha-
sebe kâtiplerinden olup 6 ev\"âl

1242'de (3 Mays 1827) vefat etti. (III.

41)
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Osman Efendi Mektûbî-i defterî hu-

lefâsmdan olup küçük ruznâmeci ol-

du. Sonra vefat eyledi (1830'lar). (ÎII.

443)

Osman Efendi Rfaî'dir. Dürzi eyh-
den sonra Bezirgan Tekkesi eyhi
olup 1245'de (1829/30) vefat etmitir.

Zamannda mâbeyn-i hümâyûndan
emekli Velî Bey camiden çevrilme bu
tekkeyi yeniden yaptrmtr. (III.

365)

Osman Efendi Moralidir. Yusuf
Agâh Efendi'nin akrabasndan olup

evval 1241 'de (Mays 1826) Selimiye

Camii bina emini oldu ve Üsküdar
Klas bina eminligini de ifa eyledi.

13 Ramazan 1246'da (25 ubat 1831)

vefat etti. Mahmudpaa Mezarl'nda

medfundur. (III. 443)

Osman Efendi Lâzdr. Ömer Vasf
292 Efendi'nin oludur. 5 evval 1250'de

(4 ubat 1835) vefat etti. Üsküdar'da

babas yannda medfundur. Hattatd.

(III. 444)

Osman Efendi Sa'dîye tarikatndan

olup Ahmed Efendi'nin(-*) yerine

Fmdkîzâde Dergâh'na eyh oldu.

Zilka'de 1270'de (Austos 1854) vefat

etti. Tekkede medfundur. (I. 283)

Osman Efendi Ankaraldr. Müder-

ris, Zilka'de 128rde (Nisan 1865) Ha-

leb mollas olup sonra vefat etmitir.

(III. 449)

Osman Efendi Âtfzâde Süleyman
Ferid Efendi'nin damad olup 1286'

da (1869/70) vefat eyledi. Olu Sey-

yid Mehmed Emin Efendi(->) ile Hay-

darpaa'da medfundur. (III. 447)

Osman Efendi Çorumludur. 1223'

de (1808) dodu. Mekteb-i î'dâdî-i

Askerî muallimi olup mevâlîden ol-

mutur. 23 Rebiyülâhr 1296'da (16

Nisan 1879) vefat etti. Karacaahmet'e

defnedildi. Sarf ^^e nahve dair bir ki-

tap yazm fâzld. (III. 450)

Osman Efendi Yalkç Ahmed
Efendi'nin olu olup 1233'de (1818)

dodu. 1247'de (1831/32) bamuha-
sebe kalemine girip 125rde (1835/

36) lagvinde mukataat zimmet halife-

lii ve 1256'da (1840) varidat muha-
sebecilii kalemine alnd. 1262 'de

(1846) mümeyyiz-i sâlis ve sonra sânî

ve evvel olmutur. 1273 'de (1856/57)

varidat muhasebecisi muavini ve

1280'de (1863/64) banka muhasebe-

cisi, 128rde (1864/65) maliye, 1282'

de (1865/66) esham, 1283'de (1866/

67) tahsilat ve L284'de (1867/68) ülâ

ile varidat muhasebeciliklerine nail

oldu. 1287'de (1870) Divan- Muha-
keme-! Maliye azas, lavnda Divan-

Muhasebat azas ve sonra Meclis-i

Maliye azas olup 1295'de (1878) ûlâ

evveli olmu, sonra emekli edilmitir.

25 evval 1313'de (9 Nisan 1896) ve-

fat eylemitir. Haydarpaa'da med-
fundur. Divanî \e siyakat hatlarnda

mahir ve muhasipdi. (IV. 863)

Osman Efendi Çvizâde Mescidi'ne

minber koyarak cami eyledi. (III.

418)

Osman Efendi (AtâuUah Efend-
zâde) Müderris, Yeniehir mollas

olup sonra .meslek deitirerek vefat

etmitir (1830'lar). (IIL 444)

Osman Efendi (Atinal) Mora Ati-

nasmdandr. stf.nbul'a gelip yetie-

rek dârüssaâde aas kâtibi oldu. Çk-
tktan sonra hâcegânlkla Haremeyn
muhasebecisi, yeniçeri kâtibi, ba-
muhasebeci, 1127'de (1715) darbha-

ne emini ve valide sultan kethüdas

oldu. Sonra matbah emini ve rikâb

defterdar, 1131'de (1719) ve 1135'de



(1723) iki defa ruznâmeci ve sonra

yeniçeri kâtibi olup 1136'da (1723/

24) vefat etmitir. Edip, kâmil, akll,

hareket ve sülûku müsellemdi. Ati-

na'da hayr eserleri olduktan baka,

Tophane'de Tomtom Mahallesi'nde

bir çeme yapt Olu ricalden Seyyid

Ahmed Efendi ile Hac Mehmed
Efendi' dir. Ahmed Bey'in olu eyh
Mehmed Emin Efendi 1243'de (1827/

28) vefat etti. (IIL 425)

Osman Efendi (Bostanczâde)

(Hac) Yeniçeridir. Safer 1194'de

(ubat 1780) seksoncuba olup azle-

dilmitir. Sonra vefat etti. (III. 433)

Osman Efendi (Canbazzâde) Mü-

derris Ahmed Efendi'nin oludur.

Il42'de (1729/30) Eyüp mollas ol-

mutur. (IIL 427)

Osman Efendi (Çil) Haseki Mustafa

Aa Mektebi hocas ve eyhülkurrâ

idi. 20 Muharrem 1202'de (1' Kasm
1787) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. (IIL 435)

Osman Efendi (Deli) Tosyaldr.

Müderris, 1240'da (1824/25) Selanik

mollas niyabetinde bulunarak 1247'

de (1831/32) vefat edip Edirneka-

p'ya defnedildi. Olu Tosyalzâde

Mehmed Rifat Efendi'dir(-^). Babas

yannda defnedildi. Ayn devirde ya-

am nâib bir Tosyal Osman Efendi

daha vardr. (III 443/44)

Osman Efendf (Emin Nureddin)

Msr kadlarndan olup 96l'de (1554)

vefat etti. ehzâdeba'nda Burmal

Mescidin bânîsidir. Orada medfun-

dur. (IIL 415/16)

Osman Efendi (Feyzullahzâde) Su-

dûrdan Abdullah Efendi'nin oludur.

Müderris, 1198'CLe (1784) zmir molla-

s, 1200'de (1786) ordu kads, Muhar-

rem 1208'de (Austos 1793) Bursa

mollas ve sonra Mekke payesi, Ce-

maziyelâhir 1210'da (Aralk 1795) s-

tanbul kads, Muharrem 1220'de (Ni-

san 1805) Anadolu kazaskeri olup 37.

günü, yani 7 Safer 1220'de (7 Mays
1805) vefat etti. Üsküdar'da, babas

yannda medfundur. (IIL 440)

Osman Efendi (Hac) Bosnaldr.

IIL Mustafa'nn hüsn-i hat hocas ve

müderris olup 1181'de (1767/68) ve-

fat etti. Ayazma Camii'ne defnedildi.

(IIL 431)

Osman Efendi (Hac) Varnaldr.

Müderris ve sonra Galata mollas

olup 8 Zilka'de 1181 'de (27 Mart

1768) vefat etti. Erikap'da medfun-

dur. (III. 431)

Osman Efendi (Hac) Sivasldr.

Tekfurdag müftüsü ve Süleymaniye

müderrisi oldu. 7 Zilhicce 1211 'de (3

Haziran 1797) vefat edip Çamlca'da

Selâmi Efendi Mezarhg'na defnedil-

di. Fâzl, muhaddisdi. (IIL 436)

Osman Efendi (Hac) Nuruosmani-

ye vaizi olup 1248'de (1832/33) vefat

eylemitir. (III. 444)

Osman Efendi (Hac) Müderris

olup Cemaziyelevvel 1259'da (Hazi-

ran 1843) vefat etü. (III. 445)

Osman Efendi (Hac) Çulhalar ket-

hüdas ve Sa'dî eyhi olup 28 evval

1279'da (18 Nisan 1863) 'vefat etti.

Edirnekap'da medfundur. (IIL 447/

48)

Osman Efendi (Hafz) Suyolcuzâ-

de'nin akirdi olup 7 üstad vastasyla

eyh Hamdullah'a ular. Ancak, hat-

da, eyhzâde'ye varnca üstadn geç-

mitir. Bu sebepden "eyh-i Sân"

dendi, llll'de (1699/1700) vefat

edip Kocamustafapaa'ya defnedildi.
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akirdi Yedikuleli Emir Abdullah

Efendi'dir. Bunun âkirdleri de Egri-

kapl Râsm Efendi, Yusuf Rûmî
Efendi, Çelebi mam, Hafz Mustafa

Efendi ve Haffafzâde Hasan Efen-

di'dir. (IIL 421/22)

Osman Efendi (Hafz) Yeniçeridir.

Kul kethüdas olup Receb 1193'de

(Temmuz-Agustos 1779) yeniçeri

agasyla geçinemeyip azledilerek Ru-

meli'ye ikamet memuru olmutur.

Sonra vefat etti. (III. 433)

Osman Efendi (Hafz) Dersiam ve

Sultan Ahmed Medresesi müderrisiy-

di. 5 evval 1200'de (1 Austos 1786)

vefat eyledi. (IIL 435)

Osman Efendi (Hafz) Kalemden
yetierek hâcegândan oldu. 1198'de

(1784) matbah emini, 1199'da (1785)

kapclar kâtibi ve o sene masraf-

ehriyârî, sonra ah Sultan kethüdas

olup ulûfeciyân- yemin kâtibi dahi

olmutur, 18 evval .1203 'de (12 Tem-
muz 1789) vefat etti. Bâyezid Camii

Mezarlgrnda medfundur. (III. 435)

Osman Efendi (Hakikîzâde) Yata-

an Tekkesi bânîsidir ki, orada imam
iken yaptrd. 1140 (1727/28) tarihle-

rinde vefat edip oraya defnedildi. Ye-

rine, olu Mustafa Efendi geçti.

Il69'da (1755/56) vefat etmitir. Ye-

rine, babasnn halifesi Çukadar Ab-

dullah Efendi olup 1184'de (1770/71)

vefat eylemitir. Hattat Egrikapl Râ-

sim Efendi, bu Mustafa Efendi'nin to-

runudur. (III. 427/28)

Osman Efendi (Hekim) Tokat def-

terdar olup 1024'de (I6l5) ran Or-

dusu defterdar oldu. Azledilmi ola-

rak vefat etmitir. (III. 418)

Osman Efendi (Hrka-i erif ey-
hi) Hrka-i erife'nin ilk eyhidir. Bu

sebepden "eyhü'-üyûh" dendi. Bu
Hrka-i erife'yi, bunun dedesi olup

kendisini Hz. Üveys evlâdndan sa-

yan ükmllah adl zat 1027 (l6l8) ta-

rihlerinde stanbul'a getirip Hz.

Üveys 'e Peygamber Efendimizin he-

diyesi olan hrka olduunu isbat ey-

ledi. lk defa Hrka-i erife binalarn,

Çorlulu Ali Paa yapp Osman Efen-

diyi eyh seçti. L Mahmud devrinde

padiah tarafndan hücre ve hane ta-

mir buyuruldu. Sonra Sultan Abdül-

mecid, kârgîr bir cami ina etti, halen

bu cami içinde mahfuzdur. Osman
Efendi Rebiyülâhir 1138'de (Aralk

1725) vefat edip EdrnekapYa def-

nedildi. Yerine olu Abdullah Efendi

ve 1170'de (:.756/57) vefatnda olu,

Rüstemîzâde Abdullah Efendi dama-

d Mehmed Es'ad Efendi eyh olup I.

Abdülhamid devri (1744-1789) sonla-

rmda vefat etmitir. Yerine olu Ah-

med Nuri Efendi eyh olup Zilkade

1200'de (Eylül 1786) vefat etti. Bunun
kardei Seyyid Mahmud Efendi 1169'

da (1755/56) vefat etmi ve eyh ol-

mamtr. Nurî Efendi'nin olu Meh-
med Efendi eyh olup 12l6'da (1801/

02) vefatnda; olu ükrullah Efendi

eyh olup 1254'de (1838) vefat eyle-

di. Sonra olu müderris Mehmed Es'

ad Efendi geçip 15 Zilhicce 1260'da

(26 Aralk 1844) vefat etti. Sonra Mus-

tafa Necib Efendi geçip 15 Ramazan
126l'de (17 Eylül 1845) vefat edince

Mehmed Tevfik Efendi geçip 1307

(1889/90) vefat eylemitir. Hemen ta-

mam Edirnekap'da medfundur. (III.

425/26)

Osman Efendi (Hocazâde) II Os-

man'n muallimi Ömer Efendi'nin o-
lu Abdullah "Efendi'nin oludur. Mü-
derris, molla olup Cemazyelâhir



1096'da (Mays 1685) ayrlp Rebiyü-

lewel 1098'de (Ocak-ubat l687)

Anadolu payesi, Muharrem 11 03 'de

(Ekim 1691) Anadolu kazaskeri olup

Muharrem 1104'de (Eylül-Ekim 1692)

azledildi. 1105'de ;:i693/94) Rumeli

payesi oldu. a'bân 1106'da (Mart-Ni-

san 1695) nakibüleraf olup a'bân
lllO'da (ubat l699) ikinci defa Ana-

dolu kazaskeri oldu. Rebiyülevvel

llll'de (Eylül 1699) müddetini ta-

mamlaynca bu aralk nakiblikten is-

tifa edip istei üzerine Medine molla-

s oldu. 17 Cemaziyelevvel 1112'de

(30 Ekim 1700) orada vefat eyledi.

Hz. brahim b. Resûlullah'm kabri ya-

knnda defnedildi. Vakur, yakkl,
fakirdi. Valide Sultan Camii'ne mev-
lud vakfeyledi. Fkhda bir mecmuas
vardr. Olu müderis Hüseyin Efen-

di 'dir(-^). Dier oullar Ömer Efendi

ve Abdullah Efendi 'dir. Bir olu da

Mehmed Efendi'dir». (III. 422)

Osman Efendi (Hocazâde) Osman
Efendi'nin(-*) torunu, Mehmed Efen-

di'nin(^) oludur. Müderris ken
ll45'de (1732/33) vefat eyledi. Edir-

nekaprda medfundur. (III. 422)

Osman Efendi (Kahraman) Yeni-

çeri bakâtibi olup 15 Zilka'de 1193'

de (24 Kasm 1779) vefat eyledi. Top-

kap'da medfundur. Olu Kahraman-

zâde Mustafa Nazif Efendi 17 Cema-
ziyelâhir 1218'de (4 Ekim 1803) vefat

eyledi. (III. 433)

Osman Efendi (Kalayczâde) (Ha-

c) Kad ve eyhülkurrâ olup 25 Ce-

maziyelevvel 1248'de (20 Ekim 1832)

vefat eyledi. Kayalar' a defnedildi.

(IIL 444)

Osman Efendi (Kara) Edirne'de

oturup Tosyavî smail Efendi'den el

ald. eyhlerden olup hacdan dönü-

ünde stanbul'da vefat etti (1650'

ler). (III. 419)

Osman Efendi (Karabeyzâde) Ti-

reli Ebûbekir Efendi'nin oludur. Mü-
derris, molla, Mekke payesi ve 18

evval ll64'de (9 Eylül 1751) stan-

bul kads olup senesinde azledildi.

evval 117rde (Haziran 1758) Ana-

dolu kazaskeri olup senesinde ayrl-

d. evval 1174'de (Mays 176l) Ru-

meli kazaskeri olup a'bân 1175 'de

(Mart 1762) ayrld. a'bân 1179'da

(Ocak-ubat 1766) ikinci defa Rume-
li kazaskeri olup 1180'de (1766/67)

azledildi. Rebyülâhir 1183'de (Aus-
tos 1769) vefat eyledi. Fatih'de baba-

s yanma defnedildi. Âlim ve marifet-

liydi. Olu sudûrdan Mehmed Emin
Efendi'dir. (III. 431)

Osman Efendi (Karaçelebîzâde)

Ebûlfazl Mahmud Efendi'nin(-^) o-
ludur. Müderris ve Selanik mollas

olup azledilmi olarak Cemaziyelev-

vel 1062'de (Nisan l652) vefat etmi-

tir. (IIL 419; IV. 320)

Osman Efendi (Kefi) eyh olup

1159'da (1746) vefat etti. Erikap'da

medfundur. Il63'de (1750) vefat

eden Kefîzâde Ahmed Efendi bu za-

tn oludur. (III. 429)

Osman Efendi (Mektupçu) Müder-

ris ve Pamakçkzâde Ali Efendiye

mektupçu oldu. Sonra molla ve Mek-

ke kads oldu. 21 Ramazan 1136'da

(13 Haziran 1724) am'da vefat etti.

Münî ve âlim olup Molla Husrev'in

Mr'ât ve Mîrkatlni tercüme eylemi-

di. (III. 424)

Osman Efendi (MusanniO Divrik-

lidir. Müderris ve dersiam olup Rebi-

yülewel 1228'de (Mart 1813) Kudüs

mollas oldu. evvâl'de (Ekim) azle-
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dildi. Sonra tatîfen Edirne payesi ve-

rilip iki gün geçince Medine mollas

oldu. 1234'de (1819) vefat etti. Üstad,

fâzl, müellif, musannif, zamann seç-

kinlerindendi. (IIL 441)

Osman Efendi (Müfetti) Kara-

manldr. Hac Receb'in olu olup

müderris oldu. Cemaziyelâhir 1103'

de (ubat-Mart l692) vefat etti. (III.

421)

Osman Efendi (Nefes anban) Kay-

serilidir. Abaza eyhine zâkirba

olup 1044'de (1633/34) stanbul'a

geldi. Tahsille müderris ve Gülenî

olduundan Üsküdar'da, emsî Paa
Tekkesi eyhi ve Cuma vaizi oldu.

Sonra Tercüman Yunus Tekkesi ey-
hi oldu. 1095'de (1684) vefat etti. Ne-

fesinde tatilk olup taksim ve ilâhîsi-

ne herkes meftundu. Mahlassz iir ve

ilâhîsi vardr. (III. 420)

Osman Efendi (Saçl Emir) Zülüf-

leri olduundan böyle lâkaplanm-

Ur. Kasmpaaldr. Ulemâdan iken

Bayram tarikatine girdi. Kasmpa-
a'daki zaviyeyi ihya eyledi. Silsilesi,

Hamza Bâlî ve smail Ma'ukî'ye, ora-

dan Ömer Skkinî ve Bünyamin Aya-

î'ye ular, Nureddinzâde'den el al-

d. 11 Zilka'de 1003'de (18 Temmuz
1595) vefat etti. Yerine olu geçip

cezbe-i aka yakaland. nanc sa-

lam ve âlimdi. (III. 4l6)

Osman Efendi (San) Amasya müf-

tüsünün oludur. Köprülüzâde Ah-

med Paa muallimi olmakla öhret al-

d. Müderris, Edirne kads olup azle-

dilmi olarak 1089'da (1678) vefat et-

ti. Zincirlikuyu'da medfundur. Fâzl-

dr. Bir mektep yapt. Kitaplarn Sul-

tan Selim Cami'ne vakfetti. Lâtif ta'li-

kat vardr. (IIL 420)

Osman Efendi (San) mam olup

mam Han Mescidi'n yapt. Han ve

mescid adna mensup olduysa da

han bakasnmdr, (III. 418)

Osman Efendi (Seyyid) Sahn mü-
derrislerinden olup llöO'da (1747)

vefat ile Edirnekap'ya defnedilmitir.

(IIL 429)

Osman Efendi (Seyyid) Müderris,

molla, Muharrem 1188'de (Mart-Ni-

san 1774) Msr mollas olup sonra

vefat eyledi. (IIL 433)

Osman Efendi (Seyyid) Ricalden

Afif ibrahim Efendi'nin damad olup

mehur hattatd. 20 Rebiyülâhir 1220'

de (18 Temmuz 1805) vefat etti. Kara-

caahmet'de medfundur. (III. 438)

Osman Efendi (Seyyid) (Hac)
Müderris, imam- sânî-i sultanî olup

23 Zilhicce 1190'da (2 ubat 1777)

vefat etti. Ayrlkçemesi'nde med-

fundur. (lîL 433)

Osman Efendi (Seyyid) (Hac) Ba-

lat eyhi olup Ramazan 1286'da (Ara-

lk 1869) vefat etü. Olu mahfil-i

er'îyat kâtibi Hac Ahmed Arif Efen-

di'dir. (III. 449)

Osman Efendi (Seyyid) (Hafz)

Müderris olup 5 Rebiyülâhir 12irde

(8 Ekim 1796) vefat etmitir. Topka-

p'da medfundur. (III. 436)

Osman Efendi (Srrîzâde) Srred-

din Mehmed Efendi'nin torunudur.

Müderris, molla olup 1157'de (1744)

stanbul kads olup azilden sonra

1160 (17^:7) tarihlerinde vefat etti.

(IIL 429)

Osman Efendi (er'îyatç) Müder-

ris, Erzincanî Ali Efendi'ye er'îyatç,

Üsküdar, am mollas olup Ramazan

1128'de (Agustos-Eylül 1716) vefat

etti. Âlim "'^e fâzld. (IIL 424)



Osman Efendi (Uryânî) Haleb ule-

mâsndan olup ll62'de (1749) vefat

etti. Evlâdna "Uryânîzâde" dendi ki,

eyhülislâm Es'ad Efendi'nin atasdr.

(ÎII. 429)

Osman Efendi (Uakîzâde) Kad-
lardan Lâlec Abdullah Efendi'nin o-
lu olup Badad mollas oldu. Zilhicce

1122'de (Ocak-ubat 1711) vefat etti.

(ÎIL 423)

Osman Efendi (Yâstncizâde) Yâ-

sinci Mustafa Efendi'nin oludur.

Kürsü vaizlerinden olduundan sra-

syla 1176'da (1762/63) Ayasofya va-

izi oldu. Ayn y Hekim Çelebi Tek-

kesi eyhi oldu. 1186'da (1772) Yeni-

ehirli Osman Efendi'nin Rusya ile

görüme memuriyetinde murahhas-

sân olup Rusya murahhas resmî pa-

yesini sorunca 11 Rebiyülevvel 1186'

da (12 Haziran 1772) birden stanbul

payesi ihsan buyuruldu. Döndükten

sonra a'bân 1187'de (Ekim-Kasm

1773) vefat eyledi. Topkap'da, baba-

s yannda medfundur. Âlim, fâzl,

güzel konuurdu. Olu Abdülvehhab

Efendi'dir. (III. 432) ,

Osman Efendi (Yusufzâde) Yusuf

Efendi'nin oludur. 1259'da (1843)

Yeniehir mollas, 1269'da (1852/53)

Edirne mollas ve Safer 1273'de

(Ekim 1856) Mekke payesi oldu. 18

Cemaziyelevvel 1273'de (14 Ocak

1857) vefat etti. Eyüp'de medfundur.

(III. 447)

Osman Fahreddin Efendi Divan
Hümâyûn hulefâsndan olup 1239'da

(1823/24) hâcegândan oldu. Sonra

vefat etti. (IIL 442)

Osman Fazl Efendi (Seyyid) (At-

pazari) umnuludur. Halvetî olup

Atpazar Camii'nde imam, hatip, ka-

tar eyhi ve srasyla Sultan Selim Ca-

mii'ne vaiz oldu. Bir aralk umnu'ya
gidip döndükten sonra 1102'de

(1690/91) Kbrs'a ikamete gönderil-

di. Zilhicce 1102'de (Eylül I69I) Ma-

gosa'da vefat etmitir. Fâzl, müteer-

ri olup iirleri vardr, Telvih, Mutav-

vel ve Sadreddin Konevî'nin Fatiha

Tefsirimle erh~i Fusûs'a müstakil ha-

iyeler yazd. Olu Mehmed Efen-

di(->), halifesi Abdürrahim Çâkerî

Efendi'dir(-^). (IIL 421)

Osman Hulûsî Efendi (Rizelizâde)

Dersiam ve müderris olup 1234'de

(1819) vefat etmitir, Karacaahmet'e

defnedildi. (III. 441)

Osman smet Bey AtfAhmed Efen-

di'nin(-^) oludur. Müderris iken 7

Zilka'de 12l4'de (2 Nisan 1800) vefat

etti. Babasnn yanna defnedildi. (III.

286)

Osman Kethüdâzâde bak. Ali Rzâ
Bey; smail Efendi

Osman Ma'nâ Efendi Bezirgan

Tekkesi eyhlerinden olup 11 sene

eyhlikte bulunduktan sonra llOO'de

(1688/89) vefat etti. Yerine Hamidî

Mehmed Efendi(-^) geçti. (III. 365)

Osman Melmed Aa Seyyid Ishak

Efendi'nin(->) oludur. Seferli aala-

rndan olup 1244'de (1828/29) vefat

eyledi. (I. 328)

Osman Naim Efendi Muhsinzâde

Mehmed Paa'nm mühürdar olup hâ-

cegândan olmutur. 1199'da (1785)

piyade mukabelecisi ve 1200'de

(1786) Haremeyn muhasebecisi olup

1202'de (1787/88) Msr'a memur ol-

du. Sonra mevkufatç olup 1209'da

(1794/95) dârüssaâde yazcs ve azil-

den sonra tekrar Haremeyn muhase-

becisi olup Cemaziyelâhir 1215'de
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(Ekim-Kasm 1800) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. (III. 437)

Osman Nuri Bey Maden emini Abd
Paa'mn oludur. Müderris, mahreç

mollas, Safer 1253'de (Mays 1837)

Bursa mollas olup 125 5 'de (1839)

Mekke mollas oldu. Safer 1256'da

(Nisan 1840) vefat etti. (III. 445)

Osman Nutî Bey Kalemden yetiip

asâkir-i mansüre kâtibi oldu. Yükse-

lerek Cemaziyelevvel 1248'de (Ekim

1832) masârifat nâzn olup 1250'de

(1834/35) azledildi. Cemaziyelâhir

1257'de (Temmuz-Agustos 1841)

Meclis-i Vâlâ azas, evval 1259'da

(Kasm 1843) ihtisâb nâzn olup

1260'da (1844) ayrld. Safer 1262'de

(ubat 1846) zabtiye nâzn muavini

ve Rebiyülevvel 1265'de (ubat 1849)

Meclis-i Vâlâ azas oldu. Rebiyülevvel

1266'da (Ocak-ubat 1850) ülâ smf-
evveli oldu. 1274'de (1857/58) vefat

etti. Eyüp'de Bostan skelesi'nde

medfundur. (III. 447)

Osman Nnrî Bey Sekbanbazâde
Edhem Aga'nn(-^) oludur. Tabib

kaymakam olup 1303'de (1885/86)

vefat eyledi. (IIL 145)

Osman Nuri Paa Ayal Es'ad Pa-

a'nm kethüdas olup kapcba ve

sonra mîrimîran oldu. 24 Cemaziyelâ-

hir 1251'de (17 Ekim 1835) Ikodra

valisi olup 2 Receb 1252'de (13 Ekim

1836) vezirlik verildi. 3 Receb 1253'

de (3 Ekim 1837) Erzurum, Safer

1256'da (Nisan 1840) Edirne, Rama-

zan 1256'da (Kasm 1840) Yanya, Re-

biyülâhr 1260'da (Nisan-Mays 1844)

Edirne ve Zilka'de 1260'da (Kasm-
Aralk 1844) Bosna valisi olup Zilhic-

ce 126l'de (Aralk 1845) azledildi.

Zilhicce 1262'de (Kasm-Aralk 1846)

Konya, Ramazan 1263'de (Agustos-

Eylül 1847) Adana, 1264'de (1848)

Mara, 3 Ramazan 1264'de (3 Austos

1848) am valisi olup Zilka'de 1265'

de (Eylül-Ekim 1849) am'dan azledi-

lip hac emirlii hizmetinde brakld.

19 evval 1266'da (28 Austos 1850)

Harput ve z^ilhicce 1267'de (Ekim

1851) Haleb valisi olup Zilhicce 1268'

de (Eylül-Ekim 1852) orada vefat etti.

Tedbirli, güçlü ve zengindi. Olu
Mehmed e^/kî Paa'dr. Oullarn-

dan Mehmed Ali Bey 26 Ramazan

1276'da (17 Nisan 1860) vefat edip

Süleymaniye'de defnedildi, (III.

446/47)

Osman Nui Paa Kân Paa'nm
kardeidir. Erkân- harpden yetiip

miralay, liva ve ferik oldu. Safer 1280'

de (Temmuz-Agustos 1863) Dâr- û-
ra reisi olup 1280 sonlarnda (1864

ortalar) Msr'a memur olarak 29 Sa-

fer 1282'de (24 Temmuz 1865) stan-

bul'a gelip b:.rkaç gün geçince kole-

radan vefat eylemitir. Sangüzel'de

medfundur. (III. 448)

Osman Nurî Paa Miralay Ahmed
ükrî Bey'in olu olup 1256'da (1840)

dodu. 1279da (1862/63) Mekteb-i

Harbiye'den yüzbalkla çkt. 1288'

de (1871) binba, 1292'de (1875) Srp

muharebesinde kaymakam, 1294'de

(1878) piyade miralay, 1298'de

(1881) Gümüçine redif livas, o sene

ferik olarak Hicaz kumandan olmu,

1299'da (1882) ilâveten Hicaz valisi,

130rde (1883/84) müir olmutur.

1304'de (1885/87) Haleb valisi, 1305'

de (1887/88) Yemen valisi olup istifa

eylemitir. 1308'de (1890/91) Suriye

valisi, ardndan ikinci defa Hicaz va-

lisi, 1310'da (1892/93) Haleb, 1311'

de (1893/94) ikinci defa Suriye valisi

olup 13l4'de (1896/97) aynlm ve



Ramazan 13l6'da (Ocak-ubat 1899)

vefat ederek Karacaahmet'e defnedil-

mitir. (IV. 863)

Osman Paa Çerkesdir. Sarayda ter-

biye edilip baz aalklara nail oldu.

Sonra Haleb beylerbeyi ve sonra Kas-

tamonu valisi olup 955'de (1548)

Nahcvan seferinde yararlk gösterdi.

959'da (1552) Badad'a serdâr oldu.

960'da (1553) vefat eyledi. Hamiyetli

ve cesurdu. (III. 415)

Osman Paa Bölük aalklarndan

yetiip sipahiler aas ve sonra bey-

lerbeyi ve 1003 de (1594/95) Yamk
beylerbeyi olup 1004'de (1595/96)

Eflâk harbinde ehid oldu. (III. 417)

Osman Paa Caniklidir. Beylerden

olup sonra Sivas beylerbeyi oldu.

1017'de (1608/09) ehid oldu. Olu
Hasan Paa'dr. (III. 417)

Osman Paa Mâbeyn-i hümâyûndan

yetierek mîrahür- evvel oldu. Zil-

ka'de 1053'de (Ocak-ubat 1644) Ru-

meli beylerbeyi oldu. 1054'de (1644)

vezirlikle Budin valisi oldu ve sonra

vefat etti. (III. 418/19)

Osman Paa Ayntab beyi olup 1049'

da (1639/40) Haleb valisi oldu. 1052'

de (1642) azledilip 1056'da (1646)

Anadolu beylerbeyi oldu. Sonra vefat

etmitir. (IIL 4l£)

Osman Paa Çerkesdir. Beylerden

olup Adana beylerbeyi oldu. 1058'de

(1648) azledilip Girit'e memur oldu.

Sonra Sivas valisi oldu. 1067'de

(1656/57) donanma serdâr olup ve-

fat etti. (III. 419)

Osman Paa Enderun'da yetiip si-

lahdar- ehriyârî oldu. Zilka'de 1069'

da (Temmuz-Agustos 1659) vezirlikle

Diyarbekir valisi oldu. 1071 'de

(1660/61) azledildi. Sonra vilâyetleri

devrederek Trablusam valisi oldu.

Azilden sonra 1083'de (1672/73) Nig-

bolu ve Vidin muhafz oldu. 1085

(1674) tarihlerinde vefat etti. (IIL

419)

Osman Paa Seydîzâde Mehmed Pa-

a'nn kethüdâsdr. 1095'de (1684)

efendisinin ehâdetinde Temevar
beylerbeyi olup Sonluk Kalesi 'ni feth

ve zaptetti. Birkaç yl sonra hudutta

vefat eyledi. Cesur, tedbirliydi. (IIL

420)

Osman Paa Yükselerek gümrük

emini, 1099'da (I688) hamr emini,

sonra sadâret kethüdas olup 1104'de

(1692/93) vezirlikle sadâret kayma-

kam olup Rebiyülâhr 1105'de (Ara-

lk 1693) vefat etti. Edirne'de Üçere-

feli Cami'ye defnedildi. Tedbirli bir

adamd. (IIL 421)

Osman Paa Arnavut olup yeniçeri-

dir. Yükselerek zagarcba, lll4'de

(1702/03) kul kethüdas ve Safer

1115'de (Haziran-Temmuz 1703) ye-

niçeri aas oldu. Ardndan vezirlik

verildi. 3 Cemazyelâhir lll5'de (14

Ekim 1703) hac emirlii ile am valisi

olup a'bân'da (Aralk 1703) azledile-

rek Trablusam'da oturdu. Receb

lll6'da (Kasm 1704) Anadolu valisi

olup Muharrem 1118'de (Nisan-Ma-

ys 1706) azledilerek îstanköy'de

oturdu. Sonra emekli olarak Bursa'ya

gidip orada vefat eylemitir. Hizmet

ehliydi. (III. 423)

Osman Paa Yükselerek kapclar

kethüdas olup Ramazan 1122'de

(Kasm 1710) mîrahûr- evvel olup

1123'de (1711) azledildi. Sonra paa-
lkla Yenbu'1-bahr muhafz olup Zil-

ka'de 1126'da (Kasm 1714) Habe
sanca verildi. Zilka'de 1127 'de (Ka-

sm 1715) vefat etti. (IIL 423)
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Osman Paa Zaraldr. Yükselerek

sipahiler aas olup a'bân 1127'de

(Austos 1715) Erzuam beylerbeyi

ve Anadolu muhafz oldu. 1127'de

(1715) vefat etti. iddet ve cesaret sa-

hibiydi. Oullan Mehmed Paa ve

Feyzullah Paa'dr. (III. 423)

Osman Paa Anbozlu Elçi brahim
Paa'nm oludur. Derya beylerinden

olup Receb 1136'da (Nisan 1724)

Azak Kales'ne memur edilip orada

vefat eyledi. Olu brahim Paa'dr.

(III. 425)

Osman Paa Kalemden yetierek

ehremini olmutur. Sonra Girit def-

terdarlyla azledildi. evval 1138'de

(Haziran 1726) vefat etti. (III. 427)

Osman Paa Kayserilidir. Yüksele-

rek kapcba ve babaki kulu olup

11 25 'de (1713) defterdar vekili ve vâ-

^300 iide sultan kethüdas ve matbah emi-

ni oldu. Sonra Bender Ordusu defter-

dar olup birkaç gün geçince kapc-
lar kethüdas ve Muharrem 1126'da

(Ocak-ubat 1714) defterdar- kk-
evvel olup a'bân 1126'da (Agustos-

Eylül 1714) azledildi. Muharrem
1127'de (Ocak 1715) rikâb defterdar

oldu. 1128'de (171 6) orduya gönderi-

lip Venedik'de bir kale muhafz olup

sonra yine defterdar tayin edilip Mu-
harrem 1129'da (Ocak 1717) defter-

dar vekili oldu. Ordunun geliinde

Rebiyüle\-^erde (ubat-Mart 1717)

üçüncü defa defterdar oldu. Muhar-

rem 1130'da (Aralk 1717) azlolunup

Rebiyülâhr 1130'da (Mart 1718) ve-

zirlikle Vidin muhafz, Ramazan'da

(Austos 1718) Bosna hudut belirle-

me memuru, Safer 1131 'de (Ocak

1719) Bosna valisi ve nizamna me-
mur oldu. Rebiyülâhr 1132'de (u-
bat-Mart 1720) Avlonya muhafz,

1133'de (1721) Konya valisi olup

sonra ran harbine memur edildi. Sa-

fer 1137'de (3kim-Kasm 1724) Nah-

cvan muhafz, Receb 1137'de (Mart-

Nisan 1725) ehrizor valisi ve Heme-
dan seraskeri maiyetine memur ol-

duktan sonra yine Konya valisi oldu.

Cemaziyelev^/el 1138'de (Ocak 1726)

Adana valisi olup ayn 21 'inde (25

Ocak 1726) Luristan Kalesi'nde vefat

etti. Tedbirli, hesap ilerini bilen,

akll ve cesur zat idi. (III. 426/27)

Osman Paa Balkesir voyvodas

olup ll45'de (1732/33) mîrimîranlk-

la Karasi ve Girmen mutasarrf olup

Cemaziyelev^^el 1147'de (Ekim 1734)

vefat etü. (III, 428)

Osman Pa^. I. Mahmud'un lalas ol-

duundan t^.hta çknda kapclar

kethüdas olup taltifen beylerbeyilik

verildi. Bu senelerde (1740'lar) vefat

etti. Olu tersane beylerinden Salih

Paa'dr. Tomnu Lalazâde Nuri Bey'

dir. (III. 428)

Osman Paa Mîrimîran olup Aksa-

ray mutasarrf olmutur. Bu seneler-

de (1760'lar) vefat ettiler. (III. 430)

Osman Paa Bonaktr. 1176'da

(1762/63) Alsaray mutasarrf oldu.

Bu senelerde vefat etti. (III. 430)

Osman Paa Yeniehirlidir. Muhsin-

zâde Abdulkh Paa'nn divan kâtibi

olup onun vefatnda stanbul'a geldi.

evval ll68'de (Temmuz 1755) hâce-

gân rütbesiyle gurebâ-y yemin kâti-

bi, 1173'de (1759/60) silahdar kâtibi,

1179'da (1763/66) Bend-i Cedid bina

emini, evval 1179'da (Mart-Nisan

1766) çavuba oldu ve Cemaziye-

levvel 1182'de (Eylüi-Ekim 1768) az-

ledildi. Sonra ruznâme-i evvel ve

sonra rikâb- hümâyûnda nianc ve



Rebiyülevvel 1186'da (Haziran 1772)

Rusya mütarels esinde murahhas olup

sulh akdine muvaffak olamayp dö-

nüünde tophane bina emini olup

imar edip tekrar nianc oldu. 1187'

de (1773) rikâb- hümâyûn defterdar

ve Muharrem 1188'de (Mart-Nisan

1774) vezir rütbesiyle Anadolu solkol

asker sürücüsü oldu. Muharrem
1189'da (Mart 1775) Cidde valisi ol-

du. Sonra Edirne'de oturdu. 1189'da

(1775) Edirne'de vefat etmitir. Üçe-
refeli Cami 'ye defnedildi. Güzel ko-

nuur, zekî, <3gun, sert olup mal
çoktu. Olu Re'fet Bey'dir(-^). Dieri

sudûrdan zze: Bey'dir. (III. 434)

Osman Paa Koca. Abd Paa'mn çe-

radr. Mîrimîran olup 11 94 'de

(1780) Mara ve o sene Haleb, Rebi-

yülewel 1195^de (Mart 1781) vezir-

likle Diyarbekir valisi olup 1196'da

(1782) ayrld. Sonra 1203'de (1788)

Belgrad muhafz oldu. Cemaziyelâ-

hir 1203'de ( Mart 1789) Vidin Ordu-

su 'nda iken vefat eyledi. Cesur ve di-

rayetliydi, (m. 435)

Osman Paa Cezayirli Hasan Paa'

nn delibas olup a'bân 1204'de

(Nisan-Mays 1790) mîrimîranhkla

sâkç muhâf^^ oldu. Sonra vefat et-

mitir. (III. 433)

Osman Paa Çeteci Abdullah Pa-

a'mn kethüdâsdr. Kapcba oldu.

Muharrem 12C)l'de (Kasm 1786) mî-

rimîran rütbesiyle Haleb mutasarrf

ve 1202'de (1787/88) Selanik muta-

sarrf, sonra 1203'de (1788/89) Cidde

valisi ve 1205 de (1790/91) azledile-

rek 1209'da (1794/95) vezir rütbesiy-

le Trabzon ve Sivas valisi oldu. O se-

ne Sultanönü :.Tiutasarnf oldu. evval

1210'da (Nisan 1796) emekli olup

sonra vefat eylemitir. (III. 436)

Osman Paa Alâeddin Paa'mn kar-

dei olup kapcba ve mîrimîran ol-

du. 1223'de (1808) Karasi mutasarrf

olup 1224'de (1809) harbe memur ol-

mu ve Kuancal Halil Paa'mn e-
hâdetinde esir olarak vefat etmitir.

(III. 438)

Osman Paa Halebli Melek Ahmed
Paa'mn oludur. Kapcba ve sonra

mîrimîran olup Kütahya mütesellimi,

Rebiyülevvel 12irde (Eylül 1796)

Ankara ve Kayseri ilâvesiyle Anapa

valisi oldu. Sonra Konya, 1217'de

(1802/03) Kandiye ve sonra Hanya

valisi olup bu senelerde (1810'lar)

vefat etti. dareli bir zat idi. (III. 439)

Osman Paa Salih Paa'mn kethüdâ-

sdr. 124l'de (1825/26) mîrimîranhk-

la hac emiri kaymakam olup sonra

vefat etmitir. (III. 443)

Osman Paa Maraldr. Orada kay-

makam olup 1244'de (1828/29) vali

vekili olup biraz müddet geçince ve-

fat etmitir. (III. 443)

Osman Paa Erzurum â'yânndan Si-

lahor olup kapcba oldu. 25 Receb

1240'da (15 Mart 1825) vezirlikle Çl-

dr valisi ve sonra Kars muhafz olup

1242'de (1826/27) Erzurum'da ika-

mete memur oldu. 1244'de (1828/29)

ark Ordusu'na sevk memuru olarak

Kars muhafz tayin edildi. 1245'de

(1829/30) orada iken Rusya'ya esir

oldu. Dönüünde memleketinde ika-

met ettirilmi, sonra vefat etmitir.

(III. 443)

Osman Paa Tosun Paa'mn silah-

dar olup kapcba ve sonra sefâin-i

Msriye babuu olup sonra stan-

bul'a gelmekle 1249'da (1833/34)

mansûre feriki oldu. 18 Rebiyülâhr

1250'de (24 Austos 1834) vefat etti.
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Bâyezid Türbesi Mezarlg'nda med-

fundur. Kardei Nureddin Bey'dir.

(III. 444)

Osman Paa Kurttur. Cezayirli Ha-

san Paa'nn smail seraskerliinde

tüfenkçibas olup mîrimîran rütbe-

siyle îsâkç muhafz oldu. Rebiyülev-

vel 1202'de (Kasm-Aralik 1789) vezir

olmu ve ordu çarhacs olmutur.

Muharrem 1205'de (Eylül-Ekim 1790)

Îsâkç muhafz olup sonra Kilidba-

hir'de oturdu. 1212'de (1797/98) Çir-

men ve yine o sene Köstendil ve Tr-

hala mutasarrf oldu. Safer 1213'de

(Temmuz-Agustos 1798) Silistre valisi

olup Cemaziyelevvel 1213'de (Ekim-

Kasm 1798) Pasbanoglu harbinde

ehid oldu. Olu smail Bey 1250

(1834/35) tarihlerine kadar hayatta

bulunmu bir kapcbadr. (III.

436/37)

Osman Paa Sofyaldr. Yeniçeriden

yetierek kul kethüdas oldu. Yenice-,

ri aalna sras geldiinde bakas-
na verilmekle 30 Cemaziyele\^el

1237'de (22 ubat 1822) mîrimîranlk

ile Bogdan babuu olup Eskiehir

mutasarrf oldu. O sene sonlarnda

(1822 ortalan) Îsâkç muhafz, sonra

Varna muhafz oldu. 1246'da (1830/

31) vezirlikle Ni muhafz oldu. Son-

ra Kayseri sanca verildi. 1247'de

(1831/32) Bursa'ya gönderildi. 1249'

da (1833/34) mîrimîranlkla Sofya

mutasarrf olup 1253'de (1837/38)

ayrlm ve sonra vefat eylemitir.

Olu kapcba Mehmed Bey ile mî-

rimîrandan Said Paa'dr. (III. 444)

Osman Paa Bosnaldr. Yetierek

kapcba ve 1245'de (1829/30)

harpde mîrimîranlkla Ada muhafz
olmutur. Sonra Bosna'ya dönerek

Yenipazar mutasarrf olup 1254'de

(1838) feriklikle Ankara ve Kayseri

mutasarrf, sonradan Ni mutasarnf

olup Ramazan 1261 'de (Eylül 1845)

azlolunmu ve ardndan vefat etmi-

tir. (IIL 446)

Osman Paa Nizamiye ordusunun

kuruluunda yüzba ve evval 1241'

de (Mays 1826) binba ve sonra la-

mc miralay ve 125rde (1835/36)

mîriivâ, 1252'de (1836/37) Antalya fe-

riki oldu. 25 Receb 1253'de (25 Ekim

1837) vezirlikle eyhülharem olup 2

Zilhicce 1256'da (25 Ocak 1841) Cid-

de valisi oldu. Orada, Muharrem 1262'

de (Ocak 1846) vefat etti. (III. 446)

Osman Paa Âdile Sultan'm kethü-

das olup Safer 1269'da (Kasm-Aralk

1852) vezir rütbesiyle eyhülharem

oldu. Safer '_ 27rde (Kasm 1854) ve-

fat eylemitir. (III. 447)

Osman Paa Tersaneden yetierek

riyale ve sonra patrona olmutur.

1270'de (1833/54) Sinop'da ehid ol-

du. (III. 447)

Osman Paa Tebdil ahr serhade-

mesi olarak 1253'de (1837/38) stabl-

âmire müdürü olup sonra ayrld ve

yerine Mustafa Paa mîrahûr olmu-

tur. 1273'de (1856/57) Mustafa Aga

"Paa" olarak azlinde tekrar stabl-

âmire müdürü oldu. Zilka'de 1277'de

(Mays-Haziran 186l) Rumeli pâye-

siyle Meclis- i Vâlâ azas oldu. Muhar-

rem 1278'de (Temmuz 1861) azledi-

lip birkaç sene sonra vefat etmitir.

Damad eski serkurenâ Osman
Bey'dir. (III 449)

Osman Paa Tophane'de yetiip 4.

Ordu topçi: livas ve sonra emekli

olup 5 Ramazan 1283'de (11 Ocak

1867) vefa: eylemitir. Selimiye'ye

defnedildi. JIL 448)



Osman Paa K;ürttür. Asâkir-i hassa-

dan yetierek mîrlivâ, 1262'de (1846)

ferik olup hassa reisi dahi oldu. Son-

ra 1271'de (1854/55) Mekke'ye sevk

olunan askere -cumandan oldu. Son-

ra dönerek yi:.e hassa erkânndan

olup 1280'de (1863/64) emekli oldu.

15 Rebiyülevvel 1286'da (25 Haziran

1869) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. Yiitti. (IIL 448)

Osman Paa Askerlikten yetierek

Mostar'da mîrlivâ ve kumandan iken

emekli olmutur. 15 Rebiyülâhr 1289'

da (22 Haziran 1872) vefat edip Nuh-

kuyusu'na defnedilmitir. (IIÎ. 449)

Osman Paa îlaûf Paa'nm oludur.

Sadâret mektûbî ve 1256'da (1840)

âmedî kalemine çerag olundu. Ce-

maziyelâhir 1264'de (Mays 1848)

Meclis-i Vâlâ kâtib-i sânîsi, Safer

1269'da (Aralk 1851) Anadolu ba-

kâtibi, Receb 1271'de (Mart-Nisan

1855) Meclis-i Vâlâ azas, Safer 1272'

de (Ekim-Kasm 1855) Rumeli pâye-

siyle Canik mutasarrf ve Rebiyülev-

vel 1277'de (E/lül-Ekim 1860) vezir-

likle Ni valisi olup 1278 balarnda

(1861 ortalar) azledildi. Zilka'de

1279'da (Nisan-Mays 1863) Muhacirin

Komisyonu reisi, 9 Muharrem 1284'de

(13 Mays 1867) Meclis-i Vâlâ azas ve

29 Cemaziyelâhir 1285'de.(17 Ekim

1868) Konya valisi olup 27 Cemaziye-

levvel 1289'da (2 Austos 1872) azlo-

.
lundu. 29 Rebiyülâhir 1295'de (2 Ma-

ys 1878) vefat etti. Babas gibi temkin

sahibiydi. (lîl. 450)

Osman Paa Süvari miralay olup li-

vâhkla 2. Ordu'dan 3- Ordu'ya me-

mur olmutu. Edirne'den Selânik'e

gelince evval 1306 (Haziran 1889)

sonlarnda vefat etü. (IIL 451)

Osman Paa Trabzonludur. Tara
mutasarrflklarnda bulunup Rumeli

payesi ve en sonra Canik mutasarnf

oldu. Azledilmi olarak Zilka'de

1306'da (Temmuz 1889) vefat eyledi,

(m. 451)

Osman Paa Yükselerek liva ve

Beyrut kumandan olup stanbul'da

1307 balarnda (1889 sonlannda) ve-

fat etti. Eyüp'de medfundur. (III. 451)

Osman Paa Bahriye Mektebi'nden

yetierek binba ve bahriye nâzn
Hasan Paa'ya damad olup yüksele-

rek mîrlivâ olarak Japonya hükümda-

rna nian- hümâyûn teslimine me-

mur olmutur. Dönüte, bindii Er-

tugrul gemisi hava muhalefetinden

battndan 10 Safer 1308'de (25 Ey-

lül 1890) çarkç miralay brahim Bey

ve tabib miralay Hüsnî Bey ve gemi

süvarisi kaymakam Ali Bey ve muavi-

ni kaymakam Cemâl Beyle üç binba-

, bir hayli zabit, asker ve Veysî Pa-

azade Ali Ruhî Bey boularak ehid

oldular. Bu beklenmedik kazaya her-

kes üzülmütür. (IIL 452)

Osman Paa Tersane mimarlarndan

Mehmed Efendi'nin olu olup

1250'de (1834/35) Bartn'da domu-
tur. Ressamhk ve mimarlktaki ustal-

yla tersanede ilerleyip kolaas,

binba ve kaymakam olmu, 1295 'de

(1878) ebniye-i seniyye ve mefruat

müdürü olup miralay, 1311'de (1893/

94) mîrlivâ olmu ve surre emini ol-

duktan ve birkaç sene felçli yattktan

sonra 4 Cemaziyelâhir 131
5
'de (31

Ekim 1897) vefat eylemitir. Yüzer

havuz, halat ve köprü yapm ve bir-

çok hayrât- seniyyede mimarlkta ve

hizmette bulunmutur. (IV, 863)

Osman Paa (Arnavut) 1083'de

(1672/73) Prizren mutasarrf olarak

hayli müddet bu görevde kald. (IIL

419)
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Osman Paa (Babanl) Yükselerek

Süleymaniye mutasarrf oldu. 2 Zil-

hicce ll46'da (Mays 1734) vefat etti.

Kardeleri brahim Bey, Süleyman

Bey, olu Hüseyin Bey de o sene ve-

fat etti. Olu Timur Paa'dr. (lîî.

429/30)

Osman Paa (Babanl) Hâlid Paa-
zade Mahmud Paa'nn oludur. Ba-

bas yerine Baban mutasarrf oldu.

Cemaziyelevvel 1202'de (ubat 1788)

amcazadesi brahim Paa tayin edi-

lince azledildiyse de tekrar tayin edil-

mi ve 1203 'de (1788/89) vefat eyle-

mitir. (III. 435)

Osman Paa (Bykl) Bey ve sonra

beylerbeyilerden olup 1004'de (1595/

96) Gence beylerbeyi olarak 1008

(1599/1600) ylndan sonra vefat et-

mitir. (III. 417)

1304 Osman Paa (Bonak) Hersek'de

Kzansa köylüdür. Hasbahçeye alnp
bostanclar kethüdas olmutur. Ce-

maziyelevvel 1082'de (Eylül l671)

bostancba oldu. Zilhicce 1086'da

(ubat-Mart 1676) vezirlikle am vali-

si olup urban cezalandrd. 1089'da

(1678) Anadolu, Cemaziyelâhir 1092'

de (Haziran-Temmuz I68I) Msr vali-

si, Cemaziyelâhir 1094'de (Haziran

1683) Diyarbekir ve ardndan am va-

lisi, 1095'de (1684) Bosna valisi olup o

sene Pozega sancayla azledildi. Re-

ceb 1096'da (Mays 1685) Eri valisi

olup 1 Ramazan'da (1 Austos 1685)

harpde, kale dnda gezindii srada

ehid edildi. Yumuak huylu, cömert

olup ya 60 idi. Rumeli, ve Anado-

lu'da baz hayr eserleri ve Bahçeka-

p'da çeme ve köyünde medrese, ca-

mi ve mektep yapt. (III. 420)

Osman Paa (Cebeci) Aga Mahmud
Paa'nm oludur. Yetierek kapcba

ve sonra cebeciba oldu. Receb 1217'

de (ubat 1833) zmit ve sonra Mora

valisi oldu. 1221'de (I8O6) Rumeli va-

lisi ve seraskeri oldu. Safer 1222'de

(Nisan 1807) Selanik valisi ve 1223'de

(1808) Varna muhafz olup sonra bir

yerde oturdu Daha sonra Trabzon va-

lisi, 5 Ramazan 1224'de (14 Ekim

1809) sadâret kaymakam oldu. 24

ewâl 1224'de (3 Aralk 1809) azledi-

lerek Anadolu valisi ve ardndan Ye-

niehir ve Karasi mutasarrf oldu. Re-

biyülevvel 1225'de (Nisan 1810) Lim-

ni'ye gönderildi. Sonra uuru bozula-

rak Geliboluya getirilmi ve 1226'da

(1811) orada vefat etmitir. Olu Halil

Bey'dir(-^). (III. 439)

Osman Paa (Çifteleri!) Eskie-

hir'de Çifteler köylüdür. Bölük hal-

kndan olup Anadolu mütesellimi ol-

du. 1039'da (1629/30) Yenihan tami-

rine memur oldu. Sonra Silahdar

Mustafa Paa'ya kethüda olup 1048'

de (1638/39} vezirlikle am valisi ol-

du ve 1050 de (1640/41) azledildi.

1052'de (1642) Anadolu ve 1053'de

(1643) Haleb valisi oldu. Sonra Girit'e

gönderildi. 9 a'bân 1057'de (9 Eylül

1647) orada ''O yanda vefat etti. Gü-

zel hizmeti görülmü sâdklardandr.

(III. 418)

Osman Paa (Fazl Beyzade) Yük-

selip kapcba, mîrimîran ve Belg-

rad muhafz kaymakam oldu. 1212'

de (1797/98) Rumeli payesi verildi.

Sonra vefat eylemitir. (III. 436)

Osman Paa (Frenk) Sonradan

Müslüman olmadr. Sarayda yetie-

rek kahveciba olup Zilka'de 1115'

de (Mart 1704) rikâbdar, sonra çuka-

dar- ehriyârî oldu. Receb 1117'de

(Ekim-Kasur 1705) mîrahûr- evvel,

ewâl llU'de (Ocak-ubat 1706)



çavuba ve 1118'de (1706/07) ikin-

ci defa mîrahûr- evvel olup 1122'de

(1710) aziedüci. 1124'de (1712) kap-

clar kethüdas olup 1125'de (1713)

azledildi. 1126'da (1714) mîhmîran

rütbesiyle Hat>e valisi olup Muhar-

rem 1128'de (Ocak 1716) vefat etti.

(IIL 423/24)

Osman Paa (Gönül) Özdemir Pa-

a'nm oludur. Enderun'dan yetie-

rek 968 (1560/61) tarihlerine doru
serbevvâbîn ve küçük mîrahûr oldu.

975'de (1567/68) Yemen beylerbeyi

ve 979'da (1571/72) Diyarbekir valisi

oldu. 983'de a575/76) ayrld, ran

muharebelerir de serdâr olup fevka-

lâde hizmetlerde bulundu ve nâm al-

d. 992'de (1584) sadrazam olup 993'

de (1585) Tebriz'de vefat eyledi. ran

ordusunu tarumar etmi bir yiittir.

Vefatnda annesiyle bir kzndan ba-
ka vârisi kalmad. Valide Medrese-

si'ni yapmays baladysa da ömrü

yetmedi, onds.n sonra gelen tamam-

lad. (IIL 416)

Osman Paa (Gümrükçü) Arapgir-

lidir. stanbul'a gelip kapcba, ka~

sapba, 1222de (1807) arpa emini,

1224'de (1809) matbah emini, 1226'

da (1811) ikinci defa kasapba ve

sonra gümrük emini oldu. Bir hayli

yl kalp sonra tophane nâzn oldu.

Zilhicce 1235'de (Eylül 1820) mühim-

mat nâzn olcu. Receb 1236'da (Ni-

san 1821) azledilip Arapgir'e sürgün

olundu. Ardndan vezirlikle Kars mu-

hafz ve Muharrem 1239'da (Eylül

1823) Bozok ve Kayseri mutasarrf

olup 124l'de (1825/26) ayrld. Sonra

Kars'a gidip sonra 1243'de (1827/28)

Karahisar'da oturdu. 1244'de (1828/

29) stanbul'a gelince Boaz muhaf-

z oldu. 1245'de (1829/30) ilâveten

Teke sanca verildi. 1246'da (1830/

31) sahilhanesinde oturdu. 8 Receb

1254'de (27 Eylül 1838) vefat ederek

Haydarpaa'ya defnedildi. Tedbirli

ve servet sahibiydi. Oullarndan biri

Ömer Tâhir Bey'dir(->). Dieri Nurî

Beyle Edhem Paa ve Süreyya Paa'

dr. Nurî Bey'in annesi Kamertâb Ka-

dn ve Süreyya Paa'nm annesi Hes-

nâ Kadn'dr. Yeeni mevâlîden Salih

Bey ile Yusuf Kâmil Paa'dr, (III.

444/45)

Osman Paa (Hac) Gürcüdür. Ka-

pcba, Rusya harbinde mîrimîran ve

dalküç babuu olup hizmet göster-

mekle 1205'de (1789/90) vezirlik ve-

rildi. 1206'da (1791/92) Kean'da
oturdu. 1210'da (1795/96) Vidin mu-

hafz, ardndan Silistre valisi, Safer

1213'de (Temmuz-Agustos 1798)

Anadolu valisi, Ramazan 1213'de (u-
bat 1799) Bosna valisi, Zilka'de 1213'

de (Nisan 1799) Selanik ve sonra Ru-

meli valisi olup muhafz sfatyla Ber-

kofça'da oturdu. Zilhicce 1215'de (Ni-

san-Mays 1801) Silistre valisi ve Reb-

yülevvel 12l6'da (Temmuz-Agustos

1801) Diyarbekir valisi olup Muhar-

rem 1217'de (Mays 1802) Bosna vali-

si oldu. Sonra Silistre'ye vali edildi.

Birkaç ay sonra Anadolu valisi oldu.

Cemaziyelevvel 1218'de (Agustos-Ey-

lül 1803) Erzurum valisi olup 18 Ce-

ma2iyelewel 1218'de (5 Eylül 1803)

vefat etti. Rumeli'de haylice hizmeti

görülmütür. Olu Ahmed Bey 1212'

de (1797/98) kapcba oldu. Hazine-

dan brahim Aga'dr(-^). (III. 437/38)

Osman Paa (Hac Kadrîzâde) Er-

zurumludur. 1245'de (1829/30) paa-
lkla Erzurum'a muhâhz oldu. Orada

vefat etmitir. (IIL 443)

Osman Paa (Hacpirli) Saray mî-

rahûrlarmdan olup Receb 1077'de

(Ocak 1667) Van beylerbeyi ve sonra
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Nigbolu mutasarrf oldu. Sonra vefat

etmitir. (III. 419)

Osman Paa (Hadm) Enderûnlu-

dur. Kilerciba olup Trablusam,

sonra Budin, ardmdan Sivas ve 1000'

de (1592) Haleb, lOOl'de (1592/93)

IVfsr, 1002'de (1593/94) Diyarbekir,

1004'de (1595/96) Gence beylerbeyi

olup o sene vefat eyledi. (III. 417)

Osman Paa (Haznedarzâde) Sü-

leyman Paa'nm oludur. Kapcba
ve Canik muhassl oldu. 1243'de

(1827/28) mîrahûr payesi olup 1244'

de (1828/29) vezir rütbesiyle Sivas ve

bir hafta sonra Trabzon valisi oldu.

1248^de (1832/33) Sivas valiliinin

ilâvesiyle Msr harbine memur oldu.

1249'da (1833/34) Sivas bakasna
verildi. Rebiyülâhir 1257 'de (Mays-

Haziran 1841) Trabzon'da vefat eyle-

di, iyi bir idareci ve itaatkârd. Olu
Süleyman Bey'dir(-^). (III. 445)

Osman Paa (iaretçi) (Dellâlzâ-

de) Enderun'dan yetime olup asker-

lie girerek miralay, mîrlivâ, sonra

Ni muhafz ve sonra feriklikle Kbrs
muhassh oldu. 1256'da (1840) Dâr-

ûra reisi ve 126l'de (1845) veziriikle

Haleb valisi olup Receb 1262'de

(Temmuz 1846) Anadolu müiri ol-

du. 14 Muharrem 1264'de (22 Aralk

1847) vefat eylemitir. Eyüp'de med-

fundur. Cesur, gayretliydi. (III. AA6)

Osman Paa (Kara) Hâcegândan

Zülfikâr Efendi'nin oludur. Yetie-

rek baz wzerâya aalk edip Bykl
Mustafa Paa'ya. telhisçi olmutu.

1099'da (1688) mîrahûr- ewel olup

sonra azledildi. 1104'de' (1692/93) si-

lahdar aas, sonra babaki kulu, mü-

teferrikaba ve 1108'de (1696/97)

babaki kulu oldu. Sonra Amcazade

Hüseyin Paa'ya, sadâretinde kethü-

da oldu. lllO'da a698/99) azledilmi-

tir. Rebiyülevve'. 1116'da (Temmuz

1704) silahdar aas, Receb'de (Ka-

sm) sipahiler aas olup 1120'de

(1708) azledild:.. Zilka'de 1123'de

(Aralk 1711) çaMiba oldu. Rebiyü-

lâhir 1124'de (Mays 1712) azledildi ve

1126'da (1714) üçüncü defa çavuba
oldu. 1127'de (:-715) beylerbeyilikle

Erzurum valisi \q Anapolu muhâhz
oldu. 1128'de (1716) vefat etti. Âlim-

lerle görümeyi severdi. (III. 424)

Osman Paa (Kara Osmanah) s-

kender Paazade Mustafa Paa'nn
oludur. Annesi I. Selim'in (Yavuz)

kzdr. 921'de (1515) Bosna beyi

olup 924'de (1518) azledildi. 963'de

(1556) ikinci defa Bosna valisi oldu.

Sancak beyi ise de vezirlerden öh-
retliydi. Bazen Mora, bazen nebaht
ve bazen ikisine birden vali olurdu.

Hangisini istese padiahn müsaade-

sine mazhar o urdu. Mora'da baz
yaylaklar, hamamlar ve baka eserle-

ri vardr. Zevk ehliydi. Padiahn
kendisine muhabbeti vard. 975'de

(1567/68) Trhaa valisi iken vefat ey-

ledi, (m. 416)

Osman Paa (Kel) Kapcba ve mî-

rimîran olup Ramazan 1200'de (Tem-

muz 1786) Hot:n muhafz ve sonra

vezir oldu. Muharebede bulunup

1206'da (1791/92) umnu muhafz,

harpden sonra Trabzon valisi ve son-

ra Akkerman muhâfzlgyla Karasi

mutasarrf oldu. Gayet ihtiyar oldu-

undan Muharrem 12irde (Temmuz

1796) emekli clmu ve sonra vefat

eylemitir. (ÎII. 436)

Osman Paa (Kelleci) Gürcüdür.

Sekbanba Dalkhç Mehmed Aa'mh
kölesi olup sonra Yazczâde brahim

Paa'ya kethüda ve kapcba oldu.



1182'de (1768/69) silahdar aas olup

o aralk Msr'a gitti, Ahmed Paa'nm

vefatnda, vezirlikle Msr'a vali oldu.

Tevcih haberini almadan Msr'dan

çktndan Istanköy'de iitip döne-

rek Msr'a girdi. ll&4'de (1770/71) Si-

vas, ardndan Trhala, 1185'de (1771/

72) Mora, Safer llSo'da (Mays 1772)

Agnboz valisi, iki ayda Muarz Boa-
z ve ikinci ayda Balya muhafz olup

Varna'y düman saldrsndan kurta-

rnca Karadeniz seraskeri tayin edil-

mitir. Muharrem nSS'de (Mart-Ni-

san 1774) Varna'ya çkp birkaç gün

içinde vefat etti. Akilli, tedbirli, tehdi-

dini yerine getirme^^e kadir bir yiitti.

(III. 432)

Osman Paa (Kelleci) Yeniçeridir.

Yükselerek Özi aas ve Rebiyülev-

vel 1201'de (Ocak 1787) kul kethü-

das ve 16 Cemaziyelevvel 1202'de

(23 ubat 1788) yeniçeri aas oldu.

Az müddette azledilerek' sonra mîri-

mîran olarak, ardndan Nide muta-

sarrf olmutur. Rebiyülevvel 1211'

de (Eylül 1796) îçel ilâve edilmi ve

Receb 1211'de (Ocak 1797) vefat et-

mitir. Ilmlyd. (11... 436)

Osman Paa (Konakç) Gürcüdür.

Silistre beylerbeyi oldu, az müddette

azledildi. Sonra 1073'de (1662/63)

Çirmen beylerbeyi olup 1083 (1672/

73) ylma kadar aevam edip sonra

vefat etti. (III. 419)

Osman Paa (Küçük) Hac Selim

Giray Han'n kölesi ve Çerkesdir. En-

derun'a çerag edilip ilerieyerek çuka-

dar- ehriyârî oldu. 1102'de (1690/

91) silahdar- padiah! oldu. Rebiyü-

lâhr 1105'de (Aralk l693) vezir rüt-

besiyle sadâret kaymakam olup

a'bân 1105'de (Nisan l694) Emetul-

lah Sultanla nikâhlanmtr. 1105

sonlarnda (l694 ortalan) Diyarbekir

ve ardndan Hanya valisi, 1106'da

(1694/95) stanbul'a çarlp ikinci

vezir ve stanbul kaymakam ve 1108'

de (1696/97) Haleb ve o sene Anado-

lu, Muharrem 1109'da (Temmuz-

Austos 1697) Sente'de kale muhafz

ve sonra zmit- mutasarrf, 1109'da

(1697/98) beinci vezir, zevcesinin

vefatnn ardndan Cemaziyelâhir

1112'de (Kasm-Aralk 1700) yine s-

tanbul kaymakam, lll4'de (1702/

03) am ve sonradan Rakka ve 1115'

de (1703/04) Van valisi oldu. O sene

ikinci vezir ve ardndan kapdan olup

lll6'da (1704/05) azledildi. Sonra

Sayda valisi olup Zilhicce'de (Nisan

1705) yine kubbe veziri oldu, 1117'

de (1705/06) Teke sanca, sonra ni-

ana, 1118'de (1706/07) Hanya, 1122'

de (1710) Sayda, 1123'de (1711) Bas-

ra, Muharrem 1127'de (Ocak 1715)

Musul, Zilka'de 1128'de (Ekim-Kasm

1716) Rakka, n29'da (1717) Kandi-

ye, 1130'da (1718) Sayda, 1131'de

(1719) am, 1132'de (1720) Diyarbe-

kir, 1133'de (1721) Van, 1134'de

(1722) tekrar am ve 1137'de (1724/

25) Sayda valisi oldu. 15 Cemaziye-

levvel 1139'da (8 Ocak 1727) Say-

da'da vefat eyledi. Fâzl, olgun, ted-

birli, ileri görülü, boyu ksayd. Olu
Hafz Ahmed Paa'dr. (III. 427)

Osman Paa (Memaluzâde) Mema-

lu Ömer Paa'nn oludur. Mîrimîran

olup Rebiyülâhr 1 l44'de (Ekim

1731) Çorum mutasarrf olup ran

harbine memur oldu. 1150'de (1737/

38) Rusya ve Avusturya muharebele-

rinde de bulunmutur. Sonra vefat et-

ti. (III. 429)

Osman Paa (Muhassl) Haleblidir.

Haleb muhassh olup ll44'de (1731)
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mîrimîran oldu. Cemaziyelâhir 1144'

de (Aralk 1731) vezirlikle Trablusam
valisi, ll45'de (1732/33) Msr valisi

olup ll46^da (1733/34) azledildi.

Il47'de (1734/35) ikinci defa Trablus-

am valisi ve çerde babuu, 1152'de

(1739/40) am, Rebiyülâhr 1153'de

(Temmuz 1740) Adana, sonra Sayda

valisi, Ramazan 1159'da (Eylül-Ekim

1746) Cidde valisi olup ll63'de (1750)

azledildiyse de Cemaziyelâhir 1163 'de

(Mays 1750) ikinci defa tayin edilip

27 Zilhicce ll63'de (27 Kasm 1750)

vefat etti. yi idareye malikdi. Olu s-

mail Paa'dr. Kethüdas Hac Mustafa

Aga Muharrem 1165 (Kasm-Aralk

1751) tarihine kadar kaymakamhkla
Cidde'de kald. (IIL 429)

Osman Paa (Müderris) Topal Os-

man Paa'nm olu Râtib Ahmed Pa-

a'nm oludur. Müderris, Rebiyülev-

vel 1186'da (Haziran 1772) vezirlikle

Bosna valisi ve Silistre seraskeri tayin

edilmitir. Receb 1187'de (Eylül-Ekim

1773) Rumeli valisi, 1188 sonlarnda

(1775 balar) Anboz muhafz olup

18 Safer 1189"da (20 Nisan 1775) ve-

fat etti. Cesurdu. (III. 433)

Osman Paa (Münemmit) Türk-

men aas ve sonra beylerbeyi oldu.

1102^de (1690/91) vefat etti. (IIL 421)

Osman Paa (Sirke) (Damad- eh-
riyârî) Kanijelidir. Enderun'da yetie-

rek 1106'da (1694/95) silahdar- ehri-

yârî oldu. a'bân 1106'da (Mart-Nisan

1695) vezirlikle am valisi olup Rebi-

yülev^'^ei 1108'de (Ekim 1696) Haleb,

1109'da (1697/98) Van valisi olup

sonra Gürcistan üzerine serdâr oldu.

Sonra stanbuFa gelip lllO'da (1698/

99) Konya, lllTde (1699/1700) ikinci

defa Van, 1113'de (1701/02) Kbrs,
sonra Anboz, lll4'de (1702/03) Âlâ-

iye valisi, 1115'de (1703/04) üçüncü

vezir oldu. Ill6'da (1704/05) Agrboz
ve 1117'de (1705/06) Bosna valisi

olup 1120'de (1708) azledildi. Fatma

Sultan'in .<:z Rukiye Hanm Sultan' la

evlenip sonra Konya, 1125'de (1713)

Selanik ve Bender, 1126'da (1714)

Bozcaada, sonra Van valisi, 1127'de

(1715) nianc, 1128'de (1716) îne-

baht, 1130'da (1718) Musul ve 1132'

de (1720) Basra valisi olup zevcesinin

vefatnda Emetullah Sultanla nikâh-

lanmtr. 1133'de (1721) Seddülbahir,

1134'de (:721/22) ehrizorve 1136'da

(1723/24) Konya valisi olup 1136'da

(1723/24) ölmütür. Akll, gayretliydi.

Oullar Ahmed Bey ve Mehmed Bey'

dir. Selim Bey adndaki olu 112rde

(1709) ve^at edip Üsküdar'a defnedil-

mitir. Ru-^iye Hanm Sultan'dan toru-

nu Ka'be:ullah emse Hanm Receb

1224'de (Agustos-Eylül 1809) vefat et-

mitir. (III. 425)

Osman Paa (ahinolu) Yüksele-

rek mîrimîran olup 1176'da (1762/63)

çel mutasarrf oldu. Bu senelerde ve-

fat etti. Olu Mustafa Paa'dr. (III. 430)

Osman JPaa (ehsüvarzâde) ah
Gazi Paa'nm oludur. Mîrimîran

olup 1128'de (1716) Kayseri mutasar-

rf olup Dirkaç sene sonra vefat et-

mitir. (IIL 424)

Osman Faa (ey) Mehur Tâhir

Ömer'in büyük oludur. Babas Ak-

kâ'da vefat ettiinde ailesiyle stan-

bul'a getirilip 6 sene sonra, e\^âl
1196'da (Eylül 1782) mîrimîranlk ve-

rilerek Bursa'ya gönderildi. 1200'de

(1786) Bursa muhafz olup 1226'da

(1811) vefat eylemitir. Gökdere ya-

knnda bir mescid civarnda defne-

dildi. Kit^.p okuyarak âlim olmutu.

(III. 439)



Osman Paa (eyhzâde) brahim

Paa'nm oludur. Diyarbekirlidir.

Bagdad'a gidei'ek Ali Rzâ Paa'mn
mensuplarndan olup 1246'da (1830/

31) mîrimîran olup Rakka, Kars, Mu
ve Mardin gibi yerlerde mutasarrf ol-

mutur. 1270'de (1853/54) vefat etti.

yi hal sahibiydi. air olup Divançes
vardr. (III. 447)

Osman Paa (Topal) Moralidir. s-

tanbul'a gelip kozbekçi, sonra pan-

dulba ve' sonra mîrimîranlkla Mar-

tolos mutasarna oldu. Cemaziyelâhir

1127'de (Haziran 1715) Trhala muta-

sarrf ve Mora seraskeri olup vezirlik

verilmitir. Rebiyülâhr 1130'da (Mart

1718) Bosna, sonra nebaht, 1133'de

(1721) Rumeli, Muharrem ll40'da

(Agustos-Eylül 1727) Bosna, Cemazi-

yelâhir ll40'da (Ocak-ubat 1728)

Vidin valisi ve sonra ran seraskeri ol-

du. 19 Rebiyülâhr ll44'de (21 Ekim

1731) sadrazam olup 15 Ramazan

ll44'de (13 Mart 1732) azledilerek

Trabzon'a vali olmutur. Il45'de

(1732/33) Erzu:.-um valisi ve ardndan

Tiflis valiliiyle ran seraskeri oldu.

Il46'da (1733/34) muharebede kar-

nndan hasta olmakla ehid olmutur.

Görü sahibi, tedbirli, cesur ve yiitti.

Sadâretinde narh hususunda gayetle

dikkat etmitir. Olu Râtib Ahmed
Paa, damad Sar Mehmed Paa ve

torunlar Âsaf Paa, Müderris Osman
Paa ve Mûsâ Paa'dr. (III. 428)

Osman Paa (Topalolu) Yeniçeri

Ocagrndan yedip kul kethüdas ol-

mutur. Rebiyülâhr 11 81 'de (Eylül

1767) yeniçeri aas olup sene so-

nunda (1768 ortalan) azledildi ve Di-

metoka'da ikamet eyledi. Zilhicce

n83'de (Nisan 1770) vezirlikle Trha-

la ve 1185 (1771) ortalarnda Konya

ve a'bân 1186'da (Kasm 1772) or-

duya varnn ardndan Bosna valisi

olup 1187'de (1773) azledildi ve

1188'de (1774) Adana valisi oldu.

1189'da (1775) azledilmi ve sonra

vefat eylemitir. (III. 433)

Osman Paa (Türk) Yusuf Ziya Pa-

amn kethüdas olduundan kapc-
ba olmutur. Receb 1222'de (Eylül

1807) vezir rütbesiyle Erzurum valisi

olup az müddette azledildi. Sonra

ikinci defa oraya vali ve ark seraske-

ri oldu. 1223'de (1808) Diyarbekir va-

lisi, 1224'de (1809) üçüncü defa Er-

zurum valisi olup harpde esir oldu.

Esaretten dönüte Bursa'ya ikamete

gönderildi. 1232'de (1817) vefat etti.

Emir Sultan civarnda medfundur.

(III. 440/41)

Osman Paa (Vekil) Msr beylerin-

den olup Msr'dan Mekke'ye gitti.

1186'da (1772) vezirlikle Msr valisi

olup az müddette vefat eyledi. (III.

432)

Osman Paa (Yarakl) Tatardr.

Vezir odabas iken Zilka'de 124rde

(Temmuz 1826) bostancba oldu.

1242'de (1826/27) Bostanc Oca
kaldrlnca oraya babinba oldu.

1244'de (1828/29) mîrimîran rütbesiy-

le hassa muhafz olup 1246'da (1830/

31) Kayseri mutasarrf oldu. 1250'de

(1834/35) azledilerek Tokat'a sürül-

dü. Döndükten sonra Kbrs muhass-

h olup Safer 1255'de (Nisan-Mays

1839) orada vefat etti. Yeeni kapc-
ba Mustafa Aa'dr. (III. 445)

Osman Paa (Yeen) Sadrazam Ka-

ra brahim Paa'nm böükbalann-
dandr. 1098'de (l687) Karahisar-

arkî sancagyla serçeme oldu. 1099'

da (1688) vezir rütbesiyle Engürüs

serdâr oldu ve sene sonunda vefat

etti. (III. 421)
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Osman Pazarîzâde hak. Tâhir Meh-
med Efendi

Osman Refik Efendi Yeni Cami
mütevellisi olup hâcegândan oldu.

15 Muharrem 1235'de (3 Kasm 1819)

vefat etti. Haydarpaa'da medfundur.

(lîl. 441/42)

Osman Reis (Hac) Abdullah olu-
dur. Derya reislerinden olup 105

5
'de

(1645) vefat etti. Saryer'de bir mes-

cid yapt. (III. 418)

Osman Sa'dî Efendi Müderris olup

IIL Selim devri (1789-1807) balarn-

da vefat eyledi. (III. 435)

Osman Sâdk Paa Azmzâde Es'ad

Paa'nm kölesidir. Yetierek kethü-

das oldu. Sonra Hama ve Humus
mütesellimi oldu. Cemaziyelevvel

1172'de (Ocak 1759) mîrimîranlkla

çerde babuu ve Trablusara beyler-

beyi oldu. O sene Ramazannn ba-

nda (28 Nisan 1759) vezirlik verildi

ve Diyarbekir valisi olduysa da hare-

ketten önce Trablusam'da brakld.

Rebiyülâhr 1174'de (Kasm 1760)

hac emiri ve am valisi oldu. Cemazi-

yelâhir 1185'de (Eylül-Ekim 1771)

Konya valisi olarak ardndan Mani-

.sa'da ikamete memur oldu. 1188'de

(1774) orada vefat etmitir. Tedbirliy-

di. Zevcesi Azmzâdelerden olup

oullan Mehmed Paa^ Dervi Paa
ve Hasan Paa'dr. (III. 432/33)

Osman Salâhaddn Dede Yenikap
Mevievîhanesi. eyhi Abdülbâkî De-

de'nin ikinci oludur. 1247'de (1831/

32) amcas Abdürrahim Dede yerine

eyh oldu. 5T' sene sonra 1304'de

(1886/87) vefat eylemitir. Yerine o-
lu Celâleddin Dede geçti. Tekkede

medfundur. Bir hayli müddet Meclis-i

Meâyih riyasetinde bulunmutur.

Fârisihân ve A'apça ilimlere hissedar,

zarif ve latîfdi. (III. 551)

Osman Zühclî Efendi Dârüssaâde

yazcs olup Ramazan 1231 'de

(Austos 1816) vefat etti. Duvardi-

bi'ne defnedildi. (III. 440)

Osmanolu bak. Nasûh Paa

Osmanzâde bak. Abdürrahim Efen-

di; Ebûbekir Efendi (Seyyid); Feyzul-

lah Efendi; Hamid Mehmed Efendi;

Hâmid Mehmed Efendi (Seyyid); Hü-

seyin Efendi; smail Birrî Efendi; s-

mail Rahmî Efendi; Mehm.ed Efendi;

Said Efendi; Tîib Ahmed Efendi

Osmanzâde Ulemâdan Ahmed
Efendi ogluns denir ki, I. Mahmud
devrinden (1730-1754) balayp ya-

rm asr kada:.' isimleri görülmütür.

Bir de Osman Kethüdâzâde sudûr-

dan smail Efendi vardr. (IV.. 697)

Osmi bak. Ahmed Paa

Otluk Arabac hak. Mehmed Efendi

(îmamzâde)

Otlukçuzâde smi bilinemedi. lim

tahsili ile müderris ve molla oldu. Ya-
lln ileri sürüp Medine mollan
kabulden kaçnnca 1192'de (1778)

rütbesi bilâd- erbaâya indirilmi ve

ardndan vefat etmiür. (I. 442)



öküz bak. Mehmed Aa; Mehmed
Paa; Ömer Paa

Öküz öldüren bak. Ahmed Paa

Ömer Aa Kuyucu Murad Paa'ya

kethüda oldu. 1020'de (1611) vefat

etmitir. CIÎI. 584)

ÖmerAa Yeiçeri Oca ricalinden

olup I. Ahmed devri (1603-I6l7) son-

larmda sekbanoa olup azledildikten

sonra 1031 'de Cl622) tekrar o göreve

getirildi. 1032Me (1623) azledildi ve

sonra vefat etti. (III. 584/85)

Ömer Aa Bahaseki olup Ramazan

1060'da (Eylül l650) samsoncuba
oldu. Zilhicce 106l'de (Kasm-Aralk

1651) kapcbahkla azledildi. Cema-

ziyelâhir 1063 'de (Mays l653) gaza-

ba urayarak vefat etmitir. (III. 586)

ÖmerAa Saraydan yetierek Cema-

ziyelâhir 1067de (Mart-Nisan 1657)

dogancba iKen Mara pâyesiyle

emekli olup sonra vefat etmitir. (IIL

586)

ÖmerAa Abazadr. Hasodada yeti-

erek 1096'da (1685) Msr'da beylik

verilip orada vefat etmitir. (IIL 587)

Öm.er Aa Yeniçeridir. am aaln-
dan azledilmiken turnacba pâyes

verildi. Srasyla kul kethüdas oldu.

24 Rebiyülâhr 1176'da (12 Kasm
1762) yeniçeri aas oldu. Zilhicce

1177'de (Haziran 1764) azlolundu.

1179'da (1765/ 56) tekrar yeniçeri aa-
s olup Safer ri80'de (Temmuz 1766)

azledilmi ve Dimetokaya gönderilip

orada vefat etmitir. (IIL 592)

ÖmerAa Bostanc Oca'ndan yeti-

erek bostancba olup Cemaziye-

levvel 1191'de (Haziran 1777) ayrld

ve sonra vefat eyledi. (IIL 594)

ÖmerAa Bostanc Oca'ndan yeti-

ip haseki aa olup evval 1201 'de

(Temmuz-Austos 1787) Edirne bos-

tancbas oldu. Sonra vefat etmitir.

(IIL 595)

ÖmerAa Vefaldr. Yeniçeriden ye-

tiip muhzr olmu ve sonra sekban-

ba olup azilden sonra Üsküdar'da

iken Cemaziyelevvel 1213'de (Ekim-

Kasm 1798) vefat etmitir. (IIL 596)

ÖmerAa Yusuf Aga'nn kardeidir.

1222'de (1807) Esma Sultan kethüda-

s olup Safer 1223'de (Nisan 1808) ve-

fat etti. Oullar Hilmi Mehmed Emin

Bey(->), Mûsâ Bey ve sudûrdan Tev-

fik Mehmed Bey'dir. (IIL 597)

ÖmerAa Yeniçeridir. 1225'de (1810)

sekbanba oldu. Az müddette azle-

dildi ve sonra vefat etti. (IIL 597)

Ömer Aa Menemen â'yân iken

1237'de (1821/22) babaki kulu oldu.

Sonra vefat etti. (III. .598)

Ömer Aa Çerkelidir. Cebeciba
olup azilden sonra 1242'de (1826/27)

vefat etti. Kasmpaa Mezarl'na
defnolundu. (IIL 598) *

Ömer Aa Burgas â'yâm olup kap-

cba olmutu. Bu senelerde (1830'

1ar) vefat eyledi. (IIL 6OO)

Ömer Aa Levend Çiftlii kethüdas

olup sonra kapcba olmutur. Bu se-

nelerde (1830'lar) vefat etti. (IIL 6OO)

Ömer Aa umnu â'yân olup kap-

cba olmutu. Bu senelerde (1830'

lar) vefat etti. (IIL 6OO)

ÖmerAa (Cütdî) Enderun'da yeti-

erek Miftâh aalndan hazine-i hü-
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mâyûn keüüdâs olup 1106'da (1694/

95) kapcbalkla saraydan çkarld.

Sonra vefat eylemitir. (IIL 588)

Ömer Aa (Dâyezâde) Yükselerek

Galata voyvodas oldu. 1096'da

(1685) mîrahûr- evvel olup 1102'de

(1690/91) emekli oldu. Sonra vefat

etmitir. (III. 587)

ÖmerAa (Day) Merzifonî Mustafa

Paa'nn aalarndan olup 1094'de

(1683) silahdar aas oldu. 1095'de

(1684) azlolunup 1101 'de (1689/90)

sipahiler aas oldu. 1102'de (1690/
" 91) Köprülüzâde Mustafa Paa'nm
ehadetinde firar eylemekle idam
edilmitir. (IIL 587)

Ömer Aa (Erîboyun) Enderun'

dan yetimedir. Cemaziyelevvel 1223'

de (Temmuz 1808) çukadar- ehriyâ-

rî olup ev^^âl 1223'de (Kasm-Aralk
1312 1808) ayrlarak Kbrs'a sürülüp ora-

da vefat etti. (III. 597)

Ömer Aa (Hac) Kapcba ve

ll67'de (1753/54) Selanik Barutha-

nesi nâzn oldu. 3 Ramazan 1170'de

(22 Mays 1757) vefat etti. Silivrika-

p'da medfundur. Olu Mehmed Aa
"Kapcbazâde" diye öhret alp

1196'da (1782) vefat ederek yanma
defnedildi. (IIL 591)

Ömer Aa (Hac) Bursa mütesellimi

ve kapcba olmutu. Bu senelerde

(1830'lar) vefat etti. (IIL 6OO)

Ömer Aa (Hac a'bân2âde) (Ha-

c) Silahdar Oca eski kethüdâsdr.

1213'de (1798/99) vefat etü. (IIL 596)

[III. 437'de vefat tarihi 1215 (1800/01)

olarak verilmitir.]

Ömer Aa (Kara) Beli aas olup

Tiryaki Hasan Paa ile Kanije'de bu-

lunup 101 rde (1602/03) uhdesine

Peçuy sanca ihsan buyuruldu.

1026'da (1617) Batum beylerbeyi

olup 1041 (1641/42) tarihinden sonra

orada vefa etmitir. Cesur, sâdk,

dindard. (IIL 585)

Ömer Aa (Kara Osmanzâde) Ha-

c Mehmed Aga'nn(-^) oludur. Ba-

basnn yerine Aydn ve Saruhan mü-
sellimi oldu. Zilhicce 1222'de (ubat
1808) vefat etti. Olu Hac Mehmed
Aa ile damad Hac Mehmed Aa'ya

kapcbalk verilmitir. (IV. 436)

Ömer Aa (Kazanczâde) Kapc-
ba ve 1009'da (I6OO/OI) çavuba
oldu. Sonra ayrld ve vefat etti. (IIL

584)

Ömer Aa (Kel) Nasûh Aa'nm ha-

zinedar olup Muharrem 1099'da (Ka-

sm 1687) ccakta baçavu iken bir-

den kul kethüdas oldu. Bir haftada

azille hacca gönderilip dönüünde
sekbanba olduysa da llOO'de

(1689) idam edilmitir. (III. 587)

Ömer Aa (Seyyid) Enderun'da ye-

tiip baçukadar unvanyla hayli za-

man nazar-: hümâyûnda olmakla ri-

ayet gördü "^e muhterem kald. Yeni-

çeri Ocag'nn muhibbi olduundan
Berberba Giritli Ali Aa ile çatü.

Safer 1233'de (Arahk 1817) aniden

vefat etmitir. Olu Mahmud Bey'

dir(-^), (IIL 598)

Ömer As (Seyyid) (Tflîzâde)

(Hac) Bostanc olup yükselerek ha-

seki ve 8 Cemaziyelevvel 1223'de (2

Temmuz 1808) bostancba oldu. Az
müddette azledilerek Muharrem
1225'de (ubat 1810) tekrar tayin

edildi. Birkaç ayda azledildi. 29 Safer

1235'de (17 Aralk 1819) vefat etti.

Üsküdar'da medfundur. (IIL 598)

ÖmerAa (Tokmak) Bostanc Oca-

g'ndan yetiip bostancba ve azil-



den sonra kapcba oldu. Tarhuncu

Ahmed Paa'mn sadâretinde, tahsilat

memuriyetinde 500 kadar ikâyetçi

gelip rikâb- hümâyina istida sundu-

lar. 1062'de (1652) idam edilmitir.

(IIL 586)

ÖmerAa (Zeytuî) Hazinedarba
olup 1 Safer 1217'de (3 Haziran 1802)

vefat etti. Seyidahmetderesi'nde

medfundur. (lîL 596)

Ömer Aazâde bak. zzet Paa;

Ömer Refik Bey

'

Ömer Arzî Efendi afiî âlimlerinden

olup 104l'de (1631/32) vefat etti. Bil-

gisi engindi. 4 ciltlik ifa erhi yazd.

(III. 585)

Ömer Avnî Efendi Kalemden yeti-

ip hâcegândan olmu ve IV. Murad
devrinde (1623-1640) reisülküttab

olup sonra mansplar devrederek

1062'de (1652) rianc pâyesiyle

emekli olmutur, i^jdndan vefat ey-

ledi. Kabata'da mescid ve medrese

yapmtr. Benzersiz bir münî idi.

(III. 586)

Ömer Behçet Efendi Sudûrdan Ha-

lebî Abdullah Efendi'nin oludur.

Tahsille müderris, molla ve 1307 'de

(1889/90) stanbul payesi oldu. Nâib-

liklerde bulunarak am nâibliginden

ayrlm olarak 3 Rsmazan 1309'da (1

Nisan 1892) vefat etti. lim sahibiydi.

(III. 605)

Ömer Bey Beylerden olup Varna

harbinde 845'de (1441/42) ehid ol-

du. (III. 583)

Ömer Bey Turhan Bey'in(-^) oludur.

Uzun Hasan muharebesinde (1473)

esir olmutu. Kurtulduktan sonra

894'de (1489) Msr harbinde kaybol-

mutur. Torunu dier Ömer Bey
961 'de (1554) akmalar beyi idi. Son-

ra vefat etti, (III. 583; IIL 254)

Ömer Bey Hayalî Mehmed Çele-

bi'nin(-^) oludur. 988'den (1580)

1008'e (1599/1600) kadar 20 yl Ha-

leb defterdar olmutur. 1010 (I6OI/

02) tarihlerinde azledilmi olarak ve-

fat edip Kocamustafapaa'ya defne-

dilmitir. airdir. (II. 313/14; IIL 583)

Ömer Bey Tersanede yetierek ter-

sane kethüdas oldu. Sonra azledile-

rek 1255'de (1839) vefat etti. Okmey-
dan'nda medfundur. Olu smail

Bey 1286'da (1869/70) vefat eyledi.

(III. 600)

Ömer Bey Çötelizâde Ishak Paa'

nn(-^) akrabasdr. Miralay olup ala-

y am'a nakledilince 1263'de (1847)

istifa eyledi. Daha sonra Harput'da

vefat eyledi. (I. 329)

Ömer Bey Serkurenâ Hakkâkzâde

Osman Bey'in küçük oludur. Tercü-

me odasna çera olunup mühimme
müdür muavini olmu ve sonra tahri-

rat- hariciye evrak müdürü ve ûlâ sâ-

nîsi olarak 5 Zilhicce 1313'de (18 Ma-

ys 1896) vefat eylemitir. Sultan

Mahmud Türbesi bahçesine defnedil-

di. (IV. 865)

Ömer Bey (Kara) Sar Ahmed Pa-

a'mn olu olup 1190'da (1776) vefat

eden Mustafa Bey'in oludur. Kalem-

den yetierek hâcegândan oldu.

1202'de (1787/88) tezkire-i evvel ve-

kili oldu ve 13 Muharrem 1211'de (19

Temmuz 1796) vefat etti. Karacaah-

met'e defnedildi. Kz Hâcce Nazife

Hanm 1255'de (1839) vefat etmitir.

(III. 595/96)

Ömer Cemâl Efendi Mektûbî-i sa-

dâret hulefâlmdan yetiip evval

1242'de (Mays 1827) hâcegânlkla

Bursa mukataacs, 1243'de (1827/28)

tarihçi, 1246'da (1830/31) kâgd- en-
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derûn emini, 1253'de (1837/38) mek-

tûbî-i sadâret serhalifesi, a'bân 1256'

da (Ekim 1840) deâvî muavin-i sânîsi,

Zilka'de 1260'da (Kasm-Aralk 1844)

muavin-i evvel, Zilka'de 1268'de

(Agustos-Eylül 1852) deâvî nâzn,

1271'de *(1854/55) bâlâ rütbesi, Re-

ceb 1273'de (Mart 1857) Meclis-i Vâlâ

azas, Muharrem 1275'de (Agustos-

Eylül 1858) Fatma Sultan kethüdas

ve aban 1275'de (Mart 1859) Mekke
bina emini oldu. 1276'da (1859/60)

orada vefat eyledi. Sâdk ve doru
idi. (m. 601)

Ömer Cemâleddin Paa Einlidir.

Tara kaymakamlarndan olup Gire-

sun'dan azledilmi olarak Muharrem

1283'de (Mays-Haziran 1866) vefat

etti. Silivrikap'da medfundur. (lîl.

601)

1314 Ömer Çelebi Muhyiddin'in oludur.

il Bâyezid'in arpa emini id ki, 896'

da (1491) bir mescid yapt. (III. 583)

Ömer Çelebi Maliyeci olup Bagdad

defterdar olmutur. 1032'de (1623)

ranllara esir olup belde kads ile

biriikte ehid oldular. (III. 584)

Ömer Dede II. Mehmed (Fâtih) dev-

rinde (1451-1481) vefat eylemitir.

Ermi saylanlardand. (III. 583)

Öm.er Dede Aydnldr. Tahsilden

sonra bü}âik kardei Alâeddin Efendi

ile Seyyid Yahya'ya gitti. Kardei dön-

dü ve bu eyhin yannda kald. Tebriz,

Gence ve Berdaa'da oturup Selçuk

Hatun zaviyesinde sakinken 907'de

(1501/02) vefat etti. Balarnda, Bur-

sa'da Hzr Bey adnda birine âk
olup sonradan tasavvufta ilerlemitir.

Hatta ran'da "Ömer Rûenî-i Hanefî"

diye fazileti ve zühdü ve ermilerden

olduu tasdik olunmutur. (IIL 583)

Ömer Deds (Akmolla) Yalnz bir

derviti. Galata Mevlevîhanesi'nde

medfundur ::i770'ler). (III. 593)

Ömer Efendi Kastamonuludur. Mü-

derris olup 907'de (1501/02) vefat et-

ti. (III. 583)

Ömer Efendi Antakyaldr. Tefsir,

hadis, tecvid ve kraati tahsil eyledi.

stanbul'a gelip Bekta Efendi yerine

imam- sultanî oldu. 967'de (1559/60)

vefat eylemitir. Alim, sâlihdi. (III.

583)

Ömer Efendi Konyaldr. Müderris,

Bosna ve Kefe'ye müftü oldu. 985'de

(1577) vefar, etmitir. Bilgisi engindi.

Fkhta Muhtarafi yazd. Olu Meh-

med Efendi dir(-^). (III. 583/84)

Ömer Efendi Kara Ahmed Paa'nn
kölesidir. Müderris, iki defa Kudüs ve

bir kere Kütahya mollas oldu. 1000'

de (1591/92) vefat etmitir. Âlim, sâ-

lihdi. (IIL 584)

Ömer Efendi Kalemden yetiip

lOOl'de (1592/93) sipahiler kâtibi ve

sonra maliye mukabelecesi ve 1007'

de (1598/99) defter emini oldu. Son-

ra vefat etmitir. (III. 584)

Ömer Efe?di Aydnldr. Müderris,

Rodos ve iki defa Manisa müftüsü ol-

mutur. Safer 10l6'da (Haziran 1607)

Manisa'da \efat etti. (IIL 584)

Ömer Efe^di Hasbahçe hocas ve

müderris olup Safer 1018'de (Mays

1609) vefat etti. (IIL 584)

Ömer Efendi Hekim Çelebi Tekkesi

eyhi Ahmed Efendi'nin küçük kar-

deidir, Nakibendî ve Eyüp vaizidir.

1020'de (1611) vefat etti. (IIL 584)

Ömer Efendi Baba Nakka evlâdn-

dan olup c köyde dodu. Müderris,

Konya ve Kütahya mollas oldu.



1027'de (I6I8) azledilmi olarak ve-

fat etti. Sakindi. (III. 584)

Ömer Efendi Müderris ve evkaf mü-

fettii olup Cemaziyelevvel 1031 'de

(Mart-Nisan 1622) vefat etmitir. (IIL

584)

Ömer Efendi Debrelidir. Müderris

ve 990'da (1582) kassâm- askerî ol-

du. Sonra Abdülrnü'min Efendi'ye

damad oldu. Vefaanda yerine eyh
olup Eri seferinde bulundu. Selâtîn

camileri vaizi olup nihayet Ayasof-

ya'da vaiz olmutur. Ömrünün so-

nunda haccedip a'bân 1033'de (Ma-

ys-Haziran l624) vefat etti. Tercü-

man Yunus Tekkesi'nde medfundur.

Reisül-muhaddisîn ve tâcü'l-müfessi-

rîn olup dindar bir zat idi. Yerine o-
lu brahim Efendi geçip vefatmda

1054'de (1644) küçük olu Osman
Efendi eyh olmutur. (IIL 585)

Ömer Efendi Âdilcevazldr. Müder-

ris olup Muharrem 1094'de (Haziran

1682) vefat etmitir. (III. 587)

Ömer Efendi Kaplan Mustafa Paa'

nm imam olup sonra müderris ve

sonra Bosna mollas oldu. Cemaziye-

lâhir 1093'de (Haziran l682) vefat et-

mitir. (III. 587)

Ömer Efendi HeMmba Nuh Efen-

di'nin(^) oludu;;. Müderris iken

lllO'da (1698/99) /ebadan vefat etti.

Talik yazda usta 3ir hattatd. Koca-

mustafapaa'da medfundur. (IV. 579)

Ömer Efendi Bâbâlî'den yetiip sa-

dâret mektupçusu oldu. Zilka'de

1123'de (Aralk 1711) kötü halinden

dolay idam edilmitir. (IIL 589)

Ömer Efendi eyh îsâ Efendi'nin

olu olup 1065'ûe (1655) dodu.
1087'de (1676) babasnn vefatnda

yetim kalarak çalp Eyüp vaizi oldu.

23 evval 1125'de (12 Kasm 1713)

vefat eylemitir. (IIL 589)

Ömer Efendi Bursal Hac Adurrah-

man'm oludur. Müderris olup Ce-

maziyelevvel 1129'da (Nisan-Mays

1717) vefat etti. (III. 589)

Ömer Efendi Osman Paa'nn hoca-

s olup müderris olmutu. Zilka'de

1133'de (Eylül 1721) vefat etti. (IIL

589)

Ömer Efendi Osman Efendi'nin o-
ludur. 1069'da (1658/59) stanbul'da

dodu. Tp tahsil ederek saray tabibi

oldu. Safer 1127'de (ubat 1715) re-

s-i etbba oldu. Rebiyülâhir 1128'de

(Nisan 1716) stanbul ve 1130'da

(1718) Anadolu payesi oldu. Cemazi-

yelâhir 1131'de (Nisan-Mays 1719)

Anadolu kazaskeri olup senesinde

azledilip Ramazan 1132'de (Temmuz
1720) Rumeli payesi oldu. Cemaziye-

lâhir 1135'de (Mart 1723) Rumeli ka-

zaskeri oldu. 1 Cemaziyelâhir 1136'

da (26 ubat 1724) vefat etti. Molla-

gürani'de medfundur. Çeitli ilimler-

de ve özellikle tpda bilgili olup bir

mektep, medrese, sebil ve muallim-

hane yapt . Olu brahim Efen-

di'dir(->). (IIL 590)

Ömer Efendi Dou'dan gelip ilmini

kabul ettirerek müderris olmu ve 4

Rebiyülevvel 1138'de (10 Kasm
1725) vefat etmitir. (III. 589)

Ömer Efendi Çavuzâde mülâzimi

olup müderris oldu. Il42'de (1729/

30) vefat etti. (III. 590/91)

Ömer Efendi Sadrazam smail Paa'

nm divan efendisi olup hâcegânlk

verildi ve ll48'de (1735/36). mevku-

fatî oldu. Sonra vefat etti. (III. 591)

Ömer Efendi Akkermanldr. Mü-
derris, ll46'da (1733/34) Üsküdar
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mollas oldu. 1150 (1737/38) tarihine

doru vefat etmitir. (IIL 591)

Ömer Efendi Kurttur. Müderris, Se-

lanik mollas, ll44'de (1731/32) Edir-

ne mollas oldu. 1150 (1737/38) tari-

hine doru vefat etmitir. (ÎIÎ. 591)

Ömer Efendi Müderris, fetva emini,

sonra zmir ve Edirne mollas oldu.

1150 (1737/38) tarihine doru vefat

etmitir. (III. 591)

Ömer Efendi Kzanlkl Ali'nin olu-
dur. Il65'de (1752) vefat etti. Usta bir

hattatd. (III. 591)

Ömer Efendi Müderris, Üsküdar ve

1175'de (1761/62) Msr mollas olup

sonra vefat eyledi. (III. 591)

Ömer Efendi Dersiam ve saray mu-
allimlerinden olup ehzade Camii va-

iziydi. 1181'de (1767/68) vefat etti.

1316 Üsküdar'da Akaalar Mezarlg'nda
medfundur. (III. 592)

Ömer Efendi Kumlaldr. Erefzade
Fahreddin Efendi'den el ald. Bursa'

da Erefîye Tekkesi eyhi olup 1183'

de (1769/70) anszn vefat etti. (IIL

592)

Ömer Efendi Zindan kâtibi ve 1182'

de (1768/69) bayazc olup bu sene-

lerde (1770'ler) vefat etti. (III. 592)

Ömer Efendi Bosna valisi Hac
Mehmed Paa'nm kethüdas ve hâce-

gândan olup 1184'de (1770/71) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. (III. 592)

Ömer Efendi Ali'nin oludur. Mimar
aga damad olup müderris oldu. 25

evval 1185'de (31 Ocak 1772) vefat

etti. (III. 592)

Ömer Efendi Enderun'dan yetime
olup srkâtibi oldu. Çktktan sonra

müderris, Muharrem 1173'de (Eylül

1759) Kudüs mollas, evval 1180'de

(Mart 1767) am ^^e Muharrem 1186'

da (Nisan 1772) Medine mollas oldu.

Orada vefat etti. (III. 593)

Ömer Efendi Tokatidr. Müderris

ve 1188'de (1774) Üsküdar mollas

oldu. Sonra vefat etti. (III. 593)

Ömer Efendi spirlidir. Müderris,

1194'de (1780) Üsküdar mollas oldu.

Sonra vefat etti. (IIL 594)

Ömer Efendi Kayserilidir. Müderris

olup 1194'de (1780) vefat etti. nadi-

ye'de medfundur. Büyük bilginler-

den olup kendisinden icazet alanlar

da dersiam olmulardr. (III. 594)

Ömer Efendi Karahisarldr. Müder-
ris, Ayasofya dersiam ve Galata Sara-

y hocasyd. 19 Cemaziyelevvel 1200'

de (20 Mart 1786) vefat etti. Haydar-

paa'da medfundur. (III. 595)

Ömer Efendi Nevehirlidir. Neve-
hirli Ali Efendi'nin^-+) damaddr. Ka-

d olup 15 Zilhicce 1210'da (21 Hazi-

ran 1796) vefat eyledi. Damad bra-

him Paa'nn Üsküdar Mezarl'na
defnedildi. (III. 542)

Ömer Efendi spirli olup müderris,

Üsküdar mollas, Rebiyülevvel

1203'de (Aralk r^88) Bursa mollas

oldu. IIL Selim devri (1789-1807)

balarnda vefat etti. (lîl. 595)

Ömer Efendi Sekbanba Mescidi

imam, müderris, a'bân 1199'da (Ha-

ziran 1785) devriye mollas oldu. III.

Selim devri (1789-1807) balarnda
vefat etti. (IIL 595^

Ömer Efendi Hâcegândan kalyonlar

bahalifesi olup 1223'de (1808) V^efat

etti. Kzltoprak'ca defnedildi. Bir

çemesi vardr. (III. 597)

Ömer Efendi Müderris olup 1235 'de

(1819/20) vefat evledi. Miskinleride

medfundur. (III. 598)



Ömer Efendi^ Bozoklu Osman Efen-

di'nin(-^) oludur. Nakibendî eyhi
olup 1242'de (1826/27) vefat eyle-

mitir. (IIL 436)

Ömer Efendî Menliklidir. Müderris

ve evval 1264'de (Eylül 1848) Haleb

mollas oldu. fasl olduundan gide-

meyip burada vefat etti. (III. 601)

Ömer Efendi Akehirli Abdullah

Bey'in oludur. Müderris, dersiam

olup fazileti ve kemâliyle ders vekili

ve mâbeyn-i hümâyûn hocas oldu.

Kiiliine hürrneten Rumeli kazasker-

lii ve özel nian- hümâyûn ile taltif

edildi, Sultan Abdülmecid ve Sultan

Abdülaziz'n muallimliinde bulun-

du. 3 Cemaziyelâhir 1267'de (5 Nisan

1851) vefat eylemitir. Üsküdar'da

medfundur. (III. 600/01)

Ömer Efendi Tercüme odas hulefâ-

sndan olup dil bilir olduundan
1278'de (1861/62) mâbeyn-i hümâ-
yûn kâtibi olmutur. Zilhicce 1279'da

(Mays-Haziran 1863) divan- istinaf

reisi olup bir-iki sene sonra vefat et-

mitir, an. 601)

Ömer Efendi. (A'rec) Giresunludur.

Müderris, Haleb mollas olup Zilhic-

ce 1081 'de (Kisan-Mays 1671) vefat

etti. Olu Abdullah Efendi de a'rec

(topal) bir müderristi. Muharrem
llll'de (Temmuz 1699) vefat eyledi.

(IIL 587)

Ömer Efendi (Akmolla) Fahreddin

Yahya Efendi'nin oludur. Kilisli

eyh Ali Srrî-i Nakibendî'nin halife-

lerinden olup 119rde (1777) vefat

ederek Murad Molla Tekkesi'nde ba-

bas yanma defnedilmitir. (III. 593)

Ömer Efendi (Âmidî) Diyarbekirli-

dir. âmîzâde Mehmed Efendi men-
suplarndan ve Divan- Hümâyûn kâ-

tiplerinden olup 1072'de (1661/62)

vefat etti. Ho tabiatlyd. Divan sahi-

bi airdir. (III. 587)

Ömer Efendi (Attarzâde) am ule-

mâsnn mehurlarndan olup evval
1307'de (Mays-Haziran 1890) orada

vefat etti. (III. 604)

Ömer Efendi (Byld) Menteeli-

dir. Müderris olup Cemaziyelâhir

10l4'de (Ekim-Kasm 1605) vefat etti.

lmi ortayd. (III. 584)

Ömer Efendi (Debbazâde) Meh-
med Efendi'nin(-+) torunlarndandr.

eyh Hüdâî halifelerinden zâkirba
ve eyh olup 1228'de (1813) vefat et-

ti. Orada medfundur. (IV. 202)

Ömer Efendi (Gazzîzâde) am
âlimlerinden olup Safer 1270'de (Ka-

sm 1853) Kudüs payesi ihsan buyu-

ruldu. Sonra vefat etmitir. Fâzld.

(III. 601)

Ömer Efendi (Hâce-i fsk) stan-

bulludur. Cerrah Paa'ya mam ve zâ-

kir oldu. Sonra kad olup Zara kad-

s iken Kudüs mollas ve sonra Mek-

ke payesi oldu. 1025 (I616) ylndan
1044 (1634/35) ylna kadar Üsküdar,

Eyüp, Selanik mollas oldu. 1044'de

(1634/35) Selânik'de vefat etmitir.

Kerimî Çelebi ile safa arkadayd.
Ahirete birlikte gitti. Hosohbet bir

zat idi. (IIL. 585/86)

Ömer Efendi (Hac) 1630 leri ge-

lenlerden olup vefatnda (16301ar)

Çengelköy'de mescidine defnedil-

mitir. Orada yapt mescidine, Sâli-

ha Valide Sultan minber koyup cami

eyledi. (III. 586)

Ömer Efendi (Hact) Müderris ve

Sofya mollas oldu. 15 Zilka'de

1195'de (2 Kasm 1781) vefat edip

Topkap'ya defnedildi. (III. 594)
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Ömer Efendi (Hac) Sipah Oca
halifesi olup 1196'da (1782) vefat et-

ti. Kocamustafapaa 'da medfundur.

(IIL 594)

Ömer Efendi (Hac) Kalyonlar ba-
halifesi olup sonra emekli oldu. I.

Abdülhamid devri (1774-1789) bala-

rnda vefat etti. (IIL 593/94)

Ömer Efendi (Hac) Müderris olup

1206'da (1791/92) vefat ederek Koca-

mustafapaa'ya defnedildi. (IIL 595)

Ömer Efendi (Hac) Hâcegândan
olup Hac Mehmed Paa'nm (v.

1174/176l)(-*) kethüdâsyd. 1207'de

(1792/93) vefat etti. Üsküdar'da med-
fundur. (IV. 246)

Ömer Efendi (Hac) Diyarbekirli-

dir. Müderris olup 1209'da (1794/95)

vefat eyledi. Samatya yaknnda med-
fundur. (III. 595)

Ömer Efendi (Hac) Seyyid Ahmed
Paa'nn kapclar kethüdas Hac Os-

man Aga'nn oludur. Yetierek hâ-

cegândan ve vüzerâ kap kethüdala-

rndan oldu. Sadrazam Ali Paa'nm
kap kethüdas. olarak a'bân 1236'da

(Mays 1821) sürüldü ve sonra bra-

küd, yine kap kethüdas olarak Ra-

mazan 124l'de (Nisan 1826) vefat

edip babas yanma defnedilmitir.

Olu Abdullah Bey'dir(-^). Abdullah

Bey'in olu, ileri gelen terifatçlar-

dan Atf Bey'dir. Bir olu da Ali Bey
oup bu zatn olu Hüsnî Bey'le Ha-

san Nâzm Paa'dr. (IIL 599)

Öm^r Efendi (Hac) 1239 da

(1823/24) dodu. Bâb- Seraskerî kâ-

tiplerinden olup }aikselerek 1280'de

(1863/64) Dâr- ûra azas olmutur.

1 Rebiyülâhr 1291'de (18 Mays
1874) vefat eylemitir. Eyüp 'e defne-

dildi. (IIL 604)

Ömer Efendi (HMtz) Haseki ma'zu-

lü olarak Zilk^'de 1213'de (Nisan

1799) vefat edip Karacaahmet'e def-

nedildi. (IIL 596)

Ömer Efendi (Hafz) Su mubaya-

acs yeeni Hüseyin Aga'nm akraba-

sndan ve esham mümeyyizlerinden

olup 1260'da (1844) vefat ederek

Topkap'ya defnedildi. (IIL 600; III.

579/80)

Ömer Efendi (Hammamîzâde)
Cerrahpaa hamamcs olup 1159'da

(1746) vefat eden smail Aa b. Ah-

med'in oludur. Kethüda kâtibi kale-

mine devam ile 1172'de (1758/59) iki

defa kethüda kâtibi ve Cemazyelev-

vel 1176'da (Kasm-Aralk 1762) eh-
remini ve sonra yeniçeri kâtibi oldu.

Zilhicce 1178de (Mays-Haziran

1765) reisülküttab ve Cemaziyelâhir

llS'de (Kasm 1767) sadrazam ket-

hüdas oldu. evval 1182'de (ubat

1769) hastalandndan azledildi. O
sene sonunda "-/efat eylemitir. Atik

Ali Paa kabristanna defnedildi. Hü-

ner ve marifetten yoksun, ilerde us-

ta, akllyd. Kardei zuamâdan Hac
MehmedAa 1174'de (1760/61) vefat

etti. Yannda medfundur. Oullar
Ömer Kethüdâzâde Emin Efendi ve

ricalden Hammamîzâde Hafz Ali

Mehmed Emin Efendidir. (III. 592)

Ömer Efendi (Hoca) Mehmed Efen-

di'nin olu olup 962'de (1555) dodu.
Müderris, 10l6'ca (1607/08) ehzade-

ler hocas olup mevleviyet payesi ve-

rildi. Rebiyüle^'^'^el 1027''de (Mart

I6I8) II. Osman'n tahta çkmasyla
muallim-i sultan: oldu. Kazasker vazi-

fesi ihsan buyuruldu ve 4-5 ay geçin-

ce hocalk vazifesiyle taltif olundu. Sa-

fer 1031^de (Aralk 1621-Ocak 1622)

hacca gitmeye emralp eyhülharem



oldu. Cemaziyelâhir 1039'cia (Ocak-

ubat 1630) vefat etti. Cebel-i Mual-

lâ'da medfundur. Lutfu herkese âmil-

di. Kardei Abdurrahman Efendi ve

Ali Efendi'dir. Olu sudûrdan Abdul-

lah Efendi'dir. IL 585)

Ömer Efendi (Hoca) Kastamonulu-

dur. Müderris, 1237'de (1821/22) Se-

lanik mollas olup sonra bilâd- ham-

se mollas ve :L237'de (1821/22) Me-

dine payesi oldu. 29 Zilhicce 1251'de

(16 Nisan 1836) vefat etti. îbrahimpa-

a'ya defnedildi. Mehur âlimlerden-

dir. Olu Said Efendi'dir. (III. 600)

Ömer Efendi (Hocazâde) Osman
Efendi'nin oludur. Müderris, Selanik

mollas, Medine mollas ve ll44'de

(1731/32) stabul kads olup 1145'

de (1732/33) azledilip sonra vefat et-

ti. Olu Said Mehmed Efendi 'dir(-^).

(III. 591)

Ömer Efendi (Hocazâde) Mektûbî

hulefâsmdan olup evval 1247'de

(Mart 1832). küçük kale tezkirecisi ol-

du. Sonra vefat eyledi. (III. 599)

Ömer Efendi (Kaya) Mehmed Efen-

di'nin oludur. Müderris, Üsküdar ve

Kudüs mollas oldu. 27 Zilhicce

1127'de (24 Aralk 1715) vefat etti. ri

yapl ve imand. (III. 589)

Ömer Efendi (Keif Kâtibi) stan-

bulludur. Müderris olup Kütahya

mollas oldu. Cemaziyelev^^el 1101'

de (ubat-Mart 1690) vefat eyledi.

(III. 587/88)

Ömer Efendi (Msrî) Zileli emsed-

din Ahmed S:vasî'nin olu Pîr Meh-

med Efendi'nin oludur. Abdülmecid

Sivasî'den el alp Beikta Tekkesi,

Karaba Tekkesi ve Sofular Tekke-

si'ne eyh olduktan sonra Msr'da Ni-

zamiye Tekkesi'ne eyh oldu. "Msrî"

nâmm alarak dönüünde yine Sofu-

lar Tekkesi eyhi ve Klç Ali Paa Ca-

mii vaizi oldu. Süleymaniye Camii va-

izliine kadar ilerleyip Zilka'de

1069'da (Temmuz-Agustos 1659) ve-

fat ederek Sofular'da defnedildi. Fâ-

zl, dindard. (III. 586/87)

Ömer Efendi (Mzrakçzâde) Kad
olup 5 evval 1202 'de (9 Temmuz
1788) vefat etti. Edirnekap'da med-

fundur. (III. 595)

Ömer Efendi (Minkatî) Müderris,

1027'de (1618) Eyüp, sonra Kudüs,

Mekke mollas oldu. 1034'de (1624/

25) vefat etü. ffetii ve sâlihdi. eyhle-

ri severdi. Olu Yahya Efendi'dir.

(III. 585)

Ömer Efendi (Muhasslzâde) Mü-

derris, Haleb mollas oldu. Rebiyü-

lewel 1223'de (Mays 1808) vefat et-

ti. (III. 597)

Ömer Efendi (Muhteliç) Edirneli

Hamza Efendi'nin oludur. Müderris,

Diyarbekir ve Manisa mollas olup

kalp rahatszlna urayp senelerce

çekip Cemaziyelevvel 1117'de (Aus-

tos-Eylül 1703) vefat etti. (III. 589)

Ömer Efendi (Müsevvd) Krml-
dr. Fetva emini Osman Efendi'nin

kardei olup Süleymaniye müderrisi

iken inrde (1757/58) vefat etti. O-
lu Mustafa Rüdî Efendi(->) ile sur d-

nda medfundurlar. Fâzl ve âlimdi.

(III. 591)

Ömer Efendi (Ouzzâde) Kanlcal-

dr. Hattat olup 17 Ramazan 1222'de

(18 Kasm 1807) vefat ederek Kasm-
paa Gurebâ Mezarh'nda defnedil-

mitir. (III. 597)

Ömer Efendi (Seyyid) Silahor ve

çakrsalan olup 17 Ramazan 1230'da

(23 Austos 1815) vefat etti. Gümü-
süyü 'nda medfundur. (III. 598)
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Ömer Efendi (Seyyid) (Müfüzâde)

Ahmed Efendi'nin(-^) oludur. Mü-

derris, 1201'de (1786/87) Erzurum

mollas oldu. III. Selim devri (1789-

1807) balarmda vefat etti. (ÎII. 595; I.

267)

Ömer Efendi (erlyatç) Bâb- Fet-

va'da er'îyatç olduundan o ad ka-

zand. Müderris, Bosna, Sofya molla-

s olmutur. Rebiyülevvel 1047'de

(Austos 1637) vefat etmitir. (III.

586)

Ömer Efendi (Yahyâzâde) Manisa-

ldr. Müderris, mahreç mollas olup 4

Receb 1254'de (23 Eylül 1838) vefat

etmitir. (IIL 6OO)

Ömer Efendi (Yolcuzâde) (Hac)
Bir mescid bânsidir. Vefatnda oraya

defnedildi. Kalafatç Ömer Aa dahi

Asma Mescidi'ne minber koyarak ca-

mi yapmür, (III. 586)

> Ömer Efendizâde bak. Süleyman

Efendi

Ömer Faiz Efendi (Hafz) Receb

1267'de (Mays 1851) vefat eden Ebe-

zâde Mehmed Salih Efendi'nin olu-

dur. Maliyeden yetierek defterdar-

hkla taralarda gezdi. Cemaziyelev-

vel 1277'de (Kasm -Aralk I86O) eh-
remini muavini olup Muharrem 1288'

de (Nisan 1871) Badad kap kethü-

das oldu. 21 Rebiyülâhr 1292'de (27

Mays 1875) vefat edip Mevlevihane

Yenikapsnda babasnn yanna def-

nedilmitir. Söz ustas, Tfiî gibi kssa-

hân, güzel yüzlü ve sohbeti tatlyd.

(III. 603)

Ömer Fâi2 Paa Askerlikten yetiip

livâlktan mîrimîranlkla mülkiyeye

nakledilmitir. zmit kaymakam ve

Ramazan 126l'de (Eylül 1845) mîri-

mîran olup Harput mutasarrf olmu

ve az müddette azledilerek Biga,

1267'de (1851) Amasya, azilden son-

ra Cemaziyelevvel 1273'de (Ocak

1857) tekrar Biga mutasarrf olup

sonra evinde münzevî ve emekli ol-

du. 1286'da (1869/70) vefat etti. Bün-

yesi güçlü olduundan "yl§i^" dendi.

(III. 602)

Ömer Fehîiîî Efendi Ankara'da,

tüccardan Hasan Efendi'nin olu
olup 1243'de (1827/28) domutur.
Mekteb-i Nüvvab'dan ehadetnâme

dahi almtr. 1270'de (1853/54)

Kars'dan balayarak nâibliklerde bu-

lunduktan sonra Prizren müfetti-i

hükkâm olduktan sonra devriyeden

mahreç mevleviyetine nail olmu ve

1288'de (18';'1) bu müfettiliin la-

vyla Prizren naibi olup ayrldktan

sonra 1289'da (1872) Bosna divan-

temyiz reisi olmu ve 1291'de (1874)

Bosna nâibligine tayin edilmitir.

1293'de (18:^6) Edirne payesi, 1295'

de (1878) Haremeyn payesi, 1296'da

(1879) Trablusgarb naibi, 1298'de

(1881) ayrln 1300'de (1883) Mekke
mollas, 1302'de (1884/85) Meclis-i

dare-i Emval-i Eytâm azas, o sene

stanbul pâ^^esi ve evval 1302'de

(Temmuz-Austos 1885) Bagdad na-

ibi ve 1306'da (1888/89) Diyarbekir

naibi, 1307'Ge (1889/90) Meclis-i nti-

hab azas, ayn yl Mahkeme-i Temyiz

hukuk reis-i evveli, 1308'de (1890/

91) Anadolu payesi oldu. 17 Zilkade

1313'de (30 Nisan 1896) vefat ederek

Fâtih'e defnedilmitir. Âlim, üç dile

vakf, doru ve iffetliydi. Rahmetul-

lah Efendi'nin Izhâru'l-Hakknm 2.

cildini tercüme eylemitir. (ÎII. 605)

Ömer Fevzi Efendi Gümühaneli-

dir. Müderris, Cemaziyelevvel 1276'

da (Aralk 1859) Selanik mollas ve



1283'de (1866/67) Filibe mollas olup

Muharrem 1287 'de (Nisan 1870)

Mekke mollas oldu. Sonra vefat et-

mitir. (III. 602)

Ömer Fevzî Paa (Küçük) Fethi Pa-

a 'ya mensup olup Mekteb-i Harbiye-

'ye girdi. Erkân- harplikle çkp dira-

yeti olduundan miralay ve mîrlivâ

oldu. 18 Receb 1282'de (7 Arahk

1865) ferik olup 3. Ordu müir kay-

makam ve reisi oldu. Muharrem

1285 'de (Mays 1868) veziriikle Ikod-

ra valisi ve kaymakam oldu. Rama-

zan 1285'de (/u-alk 1868-Ocak 1869)

Bosna valisi, Zilka'de'de (ubat-Mart

1869) Girit, a'bân 1287'de (Kasm

1870) Tuna, Receb 1288'de (Eylül-

Ekim 1871) ikinci defa Girit, Cemazi-

yelâhir 1289'da (Austos 1872) Sela-

nik valisi, ev^^âl 1290'da (Kasm-Ara-

lk 1873) ûrâ-y Devlet azas, Zil-

ka'de'de (Arahk 1873-Ocak 1874) Ce-

zâyir-i Bahr-i sefid, Ramazan 1292'de

(Ekim 1874) Edirne valisi ve 17 Receb

1293'de (8 Austos 1876) zabtiye mü-

iri olup 21 Muharrem 1294'de (5 u-
bat 1877) azledildi. 29 Safer 1294'de

(15 Mart 187:0 Suriye valisi olup 5

Muharrem 1295'de (9 Ocak 1878)

am'da vefat etti. Tedbirli ve talihi

açkt. (III. 603/04)

Ömer Hiimî Efendi Karinâbâdl Ab-

durrahman Efendi'nin oludur. Mü-

derris, fetvahane bamüsevvedi, fet-

va emini, evkaf- hümâyûn müstear,

senedât- hakan memuru ve sonra

mahkeme-i temyiz azas, evkaf mü-

fettii ve a'bân 1305'de (Nisan-Mays

1888) mahkeme-i temyiz reisi oldu

ve mollalktan stanbul payesine ka-

dar yükseldi. 2 Rebiyüle\^el 1307'de

(28 Eylül 1889) ya 50'ye ulat hal-

de vefat etmitir. Fâtih'de medfun-

dur. Fkha intisab tam ve müteerri'

idi. (III. 604)

Ömer Hüûsî Efendi Müderris, der-

siam olup 1 Ramazan 124l'de (9 Ni-

san 1826) vefat etti. Karacaahmet'e

defnedildi. (III. 599)

Ömer Hulûsî Efendi (Gerdank-

ran) Gümühanelidir. Müderris, der-

siam olup ehzadelerin muallimliine

memur oldu. 1262 (1846) sonlarnda

bahriye müfettii ve sonra Yeniehir

mollas, Rebiyülevvel 1273 'de (Kasm

1856) Edirne mollas ve Rebiyülâhir

1274'de (Kasm-Aralk 1857) Mekke

payesi, Rebiyülevvel 1280'de (Agus-

tos-Eylül 1863) stanbul kads ve

sonra Anadolu payesi ve sonra Ru-

meli payesi oldu. 6 a'bân 1292'de (7

Eylül 1875) vefat etti. Kâgarî Tekke-

si yaknnda medfundur. Âlim, fâzl-

d. Olu Mustafa Reid Efendi 'dir(-^).

(III. 603/04)

Ömer Hulûsî Efendi (Sâmânîzâ-

de) Hasan Efendi'nin olu olup 1140'

da (1727/28) dodu. Il62'de (1749)

müderris, 119rde (1777) zmir, 1198'

de (1784) Msr, Zilka'de 1199'da (Ey-

lül 1785) Mekke mollas, 1205'de

(1790/91) stanbul kads, 1206'da

(1791/92) Anadolu payesi, 1212'de

(1797/98) Rumeli kazaskeri ve 18 Sa-

fer 1215'de (11 Temmuz 1800) ey-

hülislâm oldu. 4 Muharrem 1218'de

(26 Nisan 1803) azledildi. 7 Cemazi-

yelevvel 1222'de (13 Temmuz 1807)

ikinci defa eyhülislâm olup ertesi

günü azledildi. 22 a'bân 1225'de (22

Eylül 1810) üçüncü defa eyhülislâm

oldu. 1 Cemaziyelâhir 1227'de (12

Haziran 1812) birkaç gün hasta ola-

rak vefat eyledi. Sultan Selim Cadde-

si'nde medfundur. Âlim, kâmil, zen-

gindi. Fâtih'de Otlukçu yokuunda
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pek çok hücre ile cami ve Özbekler

Tekkesi 'ni yapt. Cimrilii hayr yap-

masna engel olmad. Mansplar eh-

line vermek alkanlndan dolay

meslek mensuplarn memnun ede-

mezdi. (III. 597/98)

Ömer îzzet Bey Âlâiyel Ebûbekir

Paa'nm oludur. Müderris, mahreç

mollas oldu. n98'de (1784) Bursa

kads olup az müddette azledildi.

Zilhicce 1203 'de (Eylül 1789) Mekke
ve Rebiyülevvel 1209'da (Ekim 1794)

stanbul payelerini ald. Sonra 1218'

de (1803/04) Anadolu kazaskeri olup

Zilhicce 1218'de (Mart-Nisan 1804)

vefat etti, Aksaray'da babasnn mek-
tebine defnedildi. Olu Ebûbekir Râ-

id Bey 1248'de (1832/33) vefat et-

mitir. (III. 596/97)

Öner Kâmil Efendi Karsl Mahmud
Efendi'nin oludur. Müderris, molla

olup 1295'de (1878) vefat etmitir.

(III. 603)

Ömer Kâif Paa Kapcba ve yük-

selerek mîrimîran oldu. 124Tde
(1825/26) Varna muhafz, 1242'de

(1826/27) Trhala valisi, 1243''de

(1827/28) Sofya muhafz, Teke muta-

sarrf ve sonra Tekfurdag'da ikamet

etmek üzere Seddülbahir muhafz ol-

du. Orada vefat eyledi. (III. 599)

Ömer Keaf Efendi Müderris, Ha-

leb mollas, Cemaziyelâhir 1201 'de

(Mart-Nisan 1787) Msr mollas oldu.

III. Selim devri (1789-1807) balarn-

da vefat etti. (III. 595)

Ömer Kethüdâzâde bak. Emin
Mehmed Efendi

Ömer Lutfî Bey Der\â Mehmed Pa-

a'nn(-^) oludur. Kapcba olup

12 a'bân 1255'de (21 Ekim 1839) ve-

fat etti. ehzade Cami'ne defnedildi.

(L 336)

Ömer Lutfî Efendi Kalemden yeti-

ip evval 1242'de (Mays 1827) zmir

rüsüm- ihtisâbiyesi memuru oldu.

1245'de (1829/30) zmir voyvodas,

sonra Feshane kurulunca oraya nazr

ve sonra harir nâzn oldu. 125
2
'de

(1836/37) vefat etti. Bostan skele-

si'nde medfundur. Olu Azmî Bey ve

damad Mazlum Paa'dr. (III. 600)

Ömer Lutfî Efendi Bodrum nahiye-

lerinden Ciralus nahiyesine bal
Sayzima köyü ileri gelenlerinden Ha-

c Mehmed Efendi'nin oludur.

1266'da (1850) imtihanla müderris ol-

mu, Sultan Abdülaziz devrinde eh-
zadelere muallim ve bu esnada Top-

hane, sonra Dâr- ûra müftüsü ola-

rak mevleviyet ve Haremeyn, stan-

bul ve Anadolu payelerini kazanm-
tr. 1292'de (1875) bilfiil Anadolu ka-

zaskeri oldu. Sonra hacca gidip geldi.

6 Cemaziyelev\^el 1307'de (8 Ocak

1889) eyhülislâm olup 15 Muharrem

1309'da (21 Austos 1891) ayrld. 20

Zilka'de 13l4'de (22 Nisan 1897) ve-

fat eyledi. Oturduu Üsküdar'da,

Çamlca'da defnedilmitir. Olu Faik

Efendi evvelce vefat eylemi oldu-

undan b:r kz ve torunlar kalmtr.

Fâzl ve âlim bir zat idi. (IV. 865)

Ömer Luifî Paa Almanya Slavlarn-

dan olup orann mektebinde hende-

se ilimleri örenmekte iken Osmanl
ülkesine gelip enikli ibrahim Paa
dairesine girerek Müslüman olmu
ve askeri:-ge girerek binba, Bâb-
Seraskerî mütercimi, sonra kayma-

kam ve miralay ve liva olup 1259'da

(1843) mîrî ümerâlkla askerden çka-

rlmtr. Sonra bir ateli talimde ku-

mandan tabya-i askerde hata etmek-

le bu dayanamayp kumanday alp

hatay düzeltince padiahn houna



gitmi, askerî rütbe ve sfat iâdeten

ihsan buyurulmutur. Ardndan ferik

olup Memleketeyn canibine memur

olup muzafferen Bükre'e girdi. Re-

ceb 1265'de (Haziran 1849) vezir rüt-

besiyle Rumeli müiri oldu ve Arna-

vutluk slahna memur olup muvaf-

fak oldu. 1269'da (1852/53) harbe

emralp Cemaziyelevvel 1270'de (u-

bat 1854) serdâr- ekrem tayin buyu-

ruldu. Rebiyülevvel 127rde (Kasm-

Aralk 1854) Krm'a bakumandan

olup sulhtan sonra stanbul'a dönü-

ünde mükâfâcen Mecâlis-i Âliye'ye

memur olmutur. Safer 1274'de (Ey-

lül-Ekim 1857) Irak ve Hicaz ordusu

müirlii ilâvesiyle Bagdad valisi ol-

du. Safer 1276'da (Eylül 1859) azledi-

lerek Harput'da durdurulduysa da

sonradan çarlarak çiftliinde otur-

du. evval 1277'de (Nisan-Mays

1861) ikinci cefa Rumeli müiri ve

Bosna canibi müfettii oldu. Sonra

Karada harbini kazanp Çetine önü-

ne ordular birletirip baarsn ta-

mamlad. 1279'da (1862/63) döndü

ve ordu müirlii uhdesinde kalp

kaymakam tavin edildi ve Mecâlis-i

Âliye'ye memur oldu. Msr seyaha-

tinde serasker kaymakam ve 1283'de

(1866/67) Rumeli'de toplanan bütün

ordulara kum^andan- umumî oldu.

Sonra Girit bakumandan oldu. 1284

ortalarnda (1867 sonlan) Âlî Paa'ya

Girit murahhasl verilince döndü.

Zilka'de 1284'de (Mart 1868) serasker

kaymakam oldu. Seraskerin geliiyle

kaymakaml son buldu. 1286'da

(1869/70) hassa müiri oldu. 3 Safer

1288'de (24 Nisan 1871) vefat eyledi.

Eyüp'de, Bostan skelesi'ne defno-

lunmutur. Askerlii iyi bilir, harp sa-

naundan anlar, hamiyetli ve an gay-

retli, namuslu bir kumandand. Hafz

Mehmed Paa'ya damad olup bu zev-

cesinden bir olu olmutur. (III. 602/

03)

Ömer Lutfî Paa Tarada yetierek

kaymakam ve mutasarnf olup mîri-

mîran ve 1285'de (1868/69) beyler-

beyi payesi oldu. Ondan sonra Mar-

din mutasarnf olup azledilip emekli

olarak 1 Cemaziyelâhir 1309'da (2

Ocak 1892) vefat etti. Yal ve hizmet

ehliydi. (III. 604)

Ömer Murad Efendi (Keçecizâde)

zzet Mehmed Efendi'nin(-+) olu-

dur. Müderris olup 1248'de (1832/33)

vefat etti. Yahyâzâde Tekkesi'ne def-

nedildi. (III. 458)

Ömer NâiK Paa Macardr. 1247'de

(1831/32) dodu. stanbul'a gelip

Müslüman olarak Mekteb-i Harbi-

ye'ye girip 1284'de (1867/68) erkân-

harp çkm ve sonra erkân- harp re-

isi ve Muharrem 1285'de (Mays

1868) mekâtib-i askeriye nâzn olup

2. Ordu erkân- harp reisi oldu. 1287'

de (1870/71) vefat etmitir. Genç ve

zekiydi. (III. 602)

Ömer Nehcî Efendi Kalemden yeti-

ip rüûs kesedan oldu. 23 Rebiyülev-

vel 1223'de (19 Mays 1808) vefat et-

ti. Eyüp'de medfundur. (III. 597)

Ömer Paa Arnavutdur. Hafz Ah-

med Paa'nm adam olup Tikrit bey-

lerbeyi olmutur. 1038'de (1628/29)

Parmaksz Mustafa Paa ile harbi ka-

zanamamakla idam edildi. (III. 585)

Ömer Paa Kalemden yetiip muka-

beleci oldu. 1034'de (1624/25) paa-

lkla badefterdar olup 1035'de (1625/

26) azledildi. 104rde (1631/32) ikin-

ci defa tayin edilip 1042'de (1632/33)

azledildi. Sonra valilik edip 1055'de

(1645) Bosna valisi olup o sene azle-
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dildi. 1058'de (l648) Anadolu, 1061'

de (165 1) Trablusam, sonra Mara ve

1062'de (1652) Konya valisi olup azil-

den sonra vefat eylemitir. (III , 586)

Ömer Paa Kapcba ve Karahisar-

arkî mutasarrf olup 1094'de (1683)

Mara beylerbeyi oldu. 1096'da

(1685) Ösek muhafz olup sonra ve-

fat etmitir. (III. 587)

Ömer Paa Arnavut Süleyman Paa'

nn oludur. 1107'de (1695/96) î-

kodra paas oldu. Birkaç sene sonra

orada vefat etmitir. (IIL 588)

Ömer Paa Amasyaldr. 11 08'de

(1696/97) mîrimîran rütbesiyle Canik

mutasarrf ve llll'de (1699/1700)

Musul valisi oldu. Sonra vefat etti.

(III. 589)

Ömer Paa Tokmak Hasan Paa'nm
oludur. Mîrimîran olup Akehir mu-

_f£ff tasarnf oldu (1720'ler). (III. 590)

Ömer Paa Defterdar Ahmed Paa'

nn oludur. Kapcba ve mîrimîran

olup beylerbeyi pâyesiyle Cemaziye-

levvel 1138'de (Ocak 1726) Adana
valisi olmu ve ll40'da (1727/28) az-

ledilerek sonra vefat etmitir. (III.

590)

*

Ömer Paa Kapcba ve mîrimîran

olup 1128'de (1716) Krklareli muta-

sarrf ve azilden sonra 1137'de

(1724/25) Karahisar- arki mutasarr-

f olup ll40'da (1727/28) Rucerd ve

Zencan muhâfzlyla Adana valisi

olarak ran savalarnda bulunmu-
tur. (III. 590)

Ömer Paa Kurttur. Yükselerek mîri-

mîran olup Üsküp ve Cemaziyelevvel

ll40'da (Aralk 1727-Ocak 1728) Ki-

lis mutasarrf oldu. (III. 590)

Ömer Paa Arnavutdur. Mîrimîran,

1157'de (1744) Krkkilise, 1158'de

(1745) lbasan ve nihayet kodra
beylerbeyi olup vefat etti. (III. 592)

Ömer Paa Konyaldr. Mîrimîran

olup Ohri mutasarrf olup 1172'de

(1758/59) ts:anburda vefat ederek

Karacaahmet'e defnedildi. (III. 591)

Ömer Paa Kapcba ve Cidde kay-

makam olup 1184'de (1770/71) mîri-

mîran rütbesiyle Cidde vali kaymaka-

m oldu. 1186'da (1772/73) vefat et-

mitir. (III. 592)

Ömer Paa Kasapba olup zengin-

di. Orduda iken evval 1186'da

(Ocak 1773) vezir rütbesi ihsan bu-

yuruldu. 25. gün vefat etmitir. (III.

592/93)

Ömer Paa Süleyman Paa'nm ket-

hüdas olup ^ vezirlikle 1177'de (1763/

64) Bagdad ve Basra valisi oldu.

1190'da (1776) Diyarbekir valisi ol-

mu ve giderken attan düüp boynu

krldndan bunun tesiriyle vefat et-

mitir. Karacaahmet'e defnedildi. Yi-

it ve cesurdu. (III. 593)

Ömer Paa A.danaldr. Orann eraf

ve zenginlerinden olduundan 1203'

de (1788/89) veziriikle Cidde valisi

olup 1207'de (1792/93) azledilmi

olarak yold^ gelirken vefat eyledi.

Olu Abdullah Paa'dr. (IIL 595)

Ömer Paa Dulkadrzâde hâneda-

mndandr. 1195'de (1781) Mara bey-

lerbeyi olup 1210'da (1795/96) Ku-

düs yoluyla giderken hrszlar tarafn-

dan vuruluf) ehid olmutur. (III.

595)

Ömer Paa Yeniçeri Ocag'ndan ye-

tierek 1207'de (1792/93) yeniçeri

aas olup 1209'da (1794/95) azledi-

lip 12l4'de (1799/1800) mîrimîran

rütbesiyle Ai muhafz oldu. 1215

(1800/01) ylndan sonra vefat etmi-



tir. Damad yazc Abdullah Efendi'

dir. (III. 596)

Ömer Paa Gürcü Osman Paa'nm
delibas olup 1218'de (1803/04) mî-

rimîranlkla BIayseri mutasarrf oldu.

Kötü halinden dolay idam edildi.

(III. 596)

Ömer Paa Cezayir daylarndan

olup uzun yllar orada vali ve beyler-

beyi oldu. 1232'de (1817) vefat eyle-

di. (III. 597)

Ömer Paa Bursaldr. Tersanede

yetierek 1248'de (1832/33) patrona

olup sonra Tuna babuu ve 1255'de

(1839) kapudâne-i hümâyûn oldu.

Bir-iki sene sonra vefat eylemitir.

(III. 600)

Ömer Paa Kzlhisarldr. Yetierek

1238'de (1822/23) kapcba ve müte-

sellim oldu. 1242'de (1826/27) mîrimî-

ranlkla Ada-: kebir ve sonra Agrboz

muhafz oldu. Orada baz hizmette

bulunup vezirlik ihsan olundu. Cema-

ziyeievvel 1249'da (Eylül-Ekim 1833)

Selanik valisi olup a'bân 1250'de

(Aralk 1834) azledilip vezirlii kald-

rlarak Bursa'ya sürüldü. 1256'da

(1840) vezirlii geri verilip Konya va-

lisi oldu. 125'''de (1841) azledildi. 2il-

ka'de 1266'da (Eylül 1850) Harput va-

lisi olup Zilhicce 1269'da (Eylül 1853)

azledildi. Muharrem 1272'de (Eylül-

Ekim 1855) Rumeli valisi oldu. Muhar-

rem 1273'de (Eylül 1856) azledildi. 17

Receb 1275'ce (20 ubat 1859) vefat

etmitir. Yiitlik ve cesareti, liyâkat ve

idaresine üs:ündü. Evlâdndan Ah-

med Bey 3 Cemaziyelevvel 1310'da

(23 Kasm 1892) vefat eylemitir. Ru-

melihisar'na defnedildi. (III. 601)

Ömer Paa Rusya Müslümanlarn-

dan olup Rusya Ordusu'nda buluna-

rak miralay olmutur. Göçerek Os-

manl Ordusu'na girip sonradan liva

ve ferik olarak 1295'de (1878) esir ol-

du. Kurtulduktan sonra 28 Safer

1296'da (21 ubat 1879) vefat etti.

Topkap'ya defnedilmitir. Ya 70'

i

aknd. Devlete hizmeti geçmemi-
tir. (III. 604)

Ömer Paa (Arap) Krehir mutasar-

rf olup lll4'de (1702/03) Haleb

beylerbeyi olup sonra vefat etmitir.

(III. 589)

Ömer Paa (Çelebi) Filibe â'yân

olup Hakk Paa'ya kethüda oldu.

Zilka'de 12l6'da (Mart 1802) vezirlik-

le Rumeli valisi oldu. Sonra Anadolu

valisi olup evval 1217'de (ubat

1803) baz kötü hali yüzünden vezir-

lii kaldrlp zmir'de ikamet ettirildi.

1222'de (1807) vezirlii geri verilerek

Limni muhafz oldu. Bir-iki gün son-

ra vefat eyledi. Akrabasndan Arif Ah-

med Aga'ya kapcbalk verilmi, II.

Mahmud devri (1808-1839) sonlarna

yetimitir. (III. 597)

Ömer Paa (Darbunezâde) Ebûbe-

kir Paa'nn oludur. Yeniçeriden ye-

tiip turnacbalkla ran harbinde

mîrimîran oldu. Sonra 1138'de (1725/

26) Teke mutasarrf olup sonra 1159'

da (1746) Mara ve sonra ehrizor ve

Cemaziyelâhir ll64'de (Mays 1751)

Kars mutasarrf oldu. Sonra vefat et-

ti. (III. 590)

Ömer Paa (Dell) Erzurumludur.

Kapcba ve Karahisar- arkî muta-

sarrf olup 1096'da (1685) vezir rüt-

besiyle Anadolu müfettii oldu. 1101'

de (1689/90) Van ve 1102'de (1690/

91) Sivas valisi olup Rumeli muhare-

belerinde bulundu. 1103'de (1691/

92) Vidin'de iken vefat eyledi. (III.

588)
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Ömer Paa (Deli) Yeniçeri Oca 'n-

dan yetierek 1098'de (1687) sekban-

ba oldu. Muharrem 1099'da (Kasm
l687) mîrimîran rütbesiyle Kavala

mutasarrf olup Zilka'de 1099'da

(Eylül 1688) Limni'den çarlp doku-

zuncu vezir olarak vezir rütbesi ihsan

buyurulmutur. Sonra stanbul kay-

makam oldu. llOO'de (1689) Anado-

lu valisi ve llOl'de (1689/90) Erzu-

rum valisi olup harpde ayan kur-

un datmakla, tedavi için stanbul'a

geldi. Sonra Trabzon valisi olup br
aralk azledildiyse de yine tayin edil-

di. Oradan Temevar valisi, 1108'de

(1696/97) Midilli muhafz oldu. Ora-

da vefat eylemitir. Sâdk, tedbirliydi.

(III. 588)

Ömer Paa (Deli) Tersaneden yeti-

erek tersane kethüdas oldu. 1102 'de

(1690/91) Cezayir beylerbeyi, 1106'da

1526 (1694/95) birinci ve llll'de (1699/

1700) ikinci defa Tunus beylerbeyi

oldu. Azilden sonra emekli oldu. a'
bân 1137'de (Nisan-Mays 1725) Ana-

dolu ve azilden sonra 1138'de (1725/

26) Karasi mutasarrf olup 11 39'da

(1726/27) ölmütür. Olu Ahmed Bey
dir(-^). (IIL 590)

Ömer Paa (Deli) Kapcba olup

Kütahya mütesellimi oldu. Rebiyülâ-

hr 1186'da (Temmuz 1772) vezir rüt-

besiyle Anadolu valisi oldu. Cemazi-

yelâhir 1187'de (Austos-Eylül 1773)

orduya memur olup o sene a'bâmn-

da (Ekim-Kasm) esir oldu. 1188'de

(1774) kurtulup 1190'da (1786) vezir-

lii kaldrlm ve o halde vefat etmi-

tir, (IIL 593)

Ömer Paa (Durmuzâde) Bosnal-

dr. Yükselerek mîrimîran ve Muhar-

rem 11 35 'de (Ekim-Kasm 1722)

Trabzon valisi olup ayrld \^e sonra

vefat etti. (IIL 589)

Ömer Paa (Hamavizâde) Ahmed
Paa'nm oludur. Kapcba ve mîri-

mîran olup a'bân 1183'de (Aralk

1769) Mara mutasarrf oldu. Azilden

sonra 1190'da (1776) Rakka'da otu-

rurken Bacad'a memur olup oralar-

da vefat etti. (III. 593)

Ömer Pa^:. (Ketenci) Manavgaü-

dr. Kap aas çerag olup çavuba
olmu ve m.atbah emini ve 1006'da

(1597/98) çavuba olup azilden

sonra bey'erbeyi oldu. 1012'de

(1603/04) Diyarbekir valisi ve azilden

sonra Eflâk ^ ^e Bodan beylerini nasb

ve tayine rnemur edilmitir. Sonra

1032'de (1623) Trablusgarb beyler-

beyi olup sonra Antakya beylerbeyi

olmutur ve 1035 (1625/26) tarihle-

rinden sonra orada vefat etmitir. Bir

mescid yaptrd ki, Ketenci Mescidi

denir. Bu m.escide topçuba Abdül-

kerim Aa minber koymutur. Olu
Mehmed Paa'dr. (III. 584)

Ömer Pa£ (Kocaba) Tersaneden

yetierek mîrlivâ olup sonra emekli

edildi, 23 Ramazan 1286'da (27 Aralk

1869)'vefat ederek Üsküdar'a defne-

dilmitir. Zengindi ve fazileti yalnzca

buydu. (IIL 602)

Ömer Paa (Mamabzâde) Yüksele-

rek mîrimîran ve 1135'de (1722/23)

Çorum mutasarrf oldu. 1136'da

(1723/24) idam edilmitir. Olu Os-

man Paa'dr. (IIL 589/90)

Ömer Paa (Milyon MÜvan) Tepe-

delenli Al Paa'nm silahdar iken or-

duya snp Rebiyüle^el 1236'da

(Aralk 182C) mîrimîran oldu. 1243'de

(1827/28) veziriikle Trhala valisi ve

derbendât nâzn olup sonra Selanik

valisi ve sonra Sofya'ya memur oldu.

1243'de (1827/28) muharebede hazr

bulundu. Varna'ya imdada yetieme-



meinden dolay 1244'de (1828/29)

vezirlii kaldrlarak Gelibolu'ya sü-

rüldü ve sonra Adana'ya gidip ayn
yl vefat etti. (IIL 599)

Ömer Paa (Öküz) Enderun'dan ye-

tierek silandar- ehriyârî olmutur.

a'bân 1074''de (Mart 1664) vezidikle

Msr valisi olup 2 a'bân 1077'de (28

Ocak 1667;) azledildi. a'bân 1079'da

(Ocak 1669) Diyarbekir, 1083'de

(1672/73) ErzuRim ve 1086'da (1675)

Van ve Ramazan 1088'de (Kasm
1677) Bagdad valisi olup Cemaziye-

lev-^^el 1092^de (Mays-Haziran I68I)

azledildi. 1393'de (l682) tekrar Erzu-

rum, evval 1095'de (Eylül-Ekim

1684) ikinci defa Bagdad valisi olup

azilden sonra Zilka'de 1098'de (Eylül

1687) üçüncü defa Bagdad, 1099'da

(1688) ikinci defa Diyarbekir, Rebiyü-

lewel llOO'de (Ocak 1689) dördüncü

defa Bagdad, Rebi^nale\^'^el llOl'de

(Aralk l6S9-Ocak I69O) ikinci defa

Van ve 1102'de (1690/91) üçüncü de-

fa Erzurum valisi oldu. Van'dan Erzu-

rum'a giderken Elmal kazasnda ve-

fat eyledi. Vezirlerin büyüklerinden

olup olgun, akll ve tedbirliydi. Ba-
dad'da mam- A'zam Türbesi'ni,

mam Yusuf merkadini ve kalelerini

yeniden tamir edp medrese yapm
ve Sedd-i Keblr'i tamir eylemitir. Ket-

hüdas Ahmed Aga da Ma'rûf- Kerhî

Mescidi'ni :na eylemitir. (III. 588)

Ömer Paa (Rûenzâde) Süleyman

Paa'nn oludur. 1190'da (1776) mî-

rimîranlkk taltif olundu. I. Abdülha-

mid devri (1774-1789) sonlarnda ve-

fat eyledi. (IIL 594)

Ömer Paa (Seyyid) Maliyeden ye-

tiip Budin defterdar oldu. Sonra mî-

rimîranlk verildi. 1094'de (1683) Te-

ke mutasarrf olup uzun yllar orada

kald. 1104'de (1692/93) Ni muhaf-

z, îlOS'de (1696/97) Tunus beyler-

beyi olup lllO'da (1698/99) vezirlik-

le Anadolu valisi ve llll'de (1699/

1700) Erzurum valisi olup orada vefat

eylemitir. (III. 589)

Ömer Paa (Seyyid) (Rûenzâde)
Halil Paa'nn oludur. Yükselerek

Cemaziyelewel 1135'de (ubat 1723)

mîrimîran ve Çorum mutasarrf oldu.

Az müddette ayrld ve sonra vefat

eyledi. (III. 589)

Ömer Faa (Vren) Mîrimîran ^^e

Avlonya mutasarrf oldu. 5 Rebiyülâ-

hir 1237'de (30 Aralk 1821) vezir rüt-

besiyle Yanya valisi ve Rebiyüle\^el

1240'da (Kasm 1824) Selanik valisi

oldu. 1242^de (1826/27) vefat etmi-

tir. Olu Hüseyin Paa'dr(-^). (III.

599)

Ömer Refik Bey (Ömer Agazâde)

TevfikBey'in oludur. Müderris, Girit

mollas olup 1283'de (1866/67) vefat

edip Kâgarî Dergâh yaknma defne-

dildi. (IIL 601)

Ömer SabrîAa (Hac) Kilâr-i Âmi-

re'den çkarak am yeniçeri aas ve

sonra kapcba oldu. 7 Rebi^âile\^el

1255'de (21 Mays 1839) vefat ederek

Üsküdar'a defnedilmitir. Der\dti.

(IIL 600)

Ömer Sabrî Bey Sirozludur. stan-

bul'a gelip tercüme kalemine girerek

ahbenderlie gitmi ve Mehmed Re-

id Paazade Halil Paa'ya. damad
olup 1295 'de (1878) maliye vezne-

darhgna nail olup oradan Emniyet

Sand'na müdür, 1312'de (1894)

Bitlis valisi olup bâlâya nail olmu ve

10 Rebiyülevvel 1312'de (11 Eylül

1894) vefat eylemitir. ffetli, doru
tavrl bir zat idi. (IV. 865)
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Ömer Said Efendi Harputludur.

Müderris, Tophane'de muhaddis

olup 15 Receb 12l6'da (21 Kasm
1801) vefat etti. Haydarpaa'da med-

fundur. Müfessir ve muhaddisdi. O-
lu Mehmed zzet Efendi'dir(-*^). Dier
olu Mehmed Emin Efendi 'dir(-*).

Bunun olu Ömer Said Efendi'dr(--*).

(III. 596)

Ömer Said Efendi Emin Mehmed
Efendi'nin(->) oludur. Babas gibi

kürsü eyhliinden Sultan Ahmed
Camii ve Ayasofya kürsü eyhi ve Ar-

zodas'nda duac olmu ve Muharrem

1308'de (Agustos-Eylül 1890) vefat

etmitir. "Duac" diye mehur bir

âlimdi. (III. 596; I. 431)

Ömer Semahat Dede Yeniehirli-

dir. Konya'da Mevlevi olup dönüte

babas Hasan Efendi'nin yerine Yeni-

1328 ehir Mevlevîhanesi eyhi oldu. Son-

ra Edirne Mevlevîhanesi eyhi, sonra

Galata Mevlevîhanesi ve sonra Ka-

smpaa Mevlevîhanesi eyhi oldu.

1201'de (1786/87) Edirne ve 1202'de

(1787/88) Kasmpaa'ya ikinci defa

eyh oldu. Azilden sonra Eyüp'de

otururken 12l4'de (1799/1800) vefat

eylemitir. (IIL 596)

Ömer Vahid Efendi (Âtfzâde)

Defterdar Atf Efendi'nin oludur.

1136'da (1723/24) dodu. Tahsil gö-

rüp kalemden 1153'de (1740) hâce-

gânlkla küçük kale tezkirecisi oldu.

evval 1159'da (Ekim-Kasm 1746)

tophane nâzn olup azlinden sonra

birçok zaman bota kald. evval

1172'de (Haziran 1759) mevkufatç,

1175'de (1761/62) sipah kâtibi, Zil-

hicce 1176'da (Haziran-Temmuz

1763) tersane emini, 1179'da (1765/

66) Saraçhane bina emini, 1180'de

(1766/67) Anadolu muhasebecisi, Sa-

fer 1182'de (Haziran-Temmuz 1768)

çavuba, Cemaziyelâhir 1182'de

(Ekim-Kasm 1768) defterdar- kk-
evvel olup e\^âl 1182'de (ubat

1769) istifa eyledi. 1183'de (1769/70)

rikâb defterdan, 1187'de (1773) rikâb

çavubas, 1188'de (1774) rikâb ket-

hüdas, sonra ordunun dönüünde
defterdar- kk- evvel, Safer 1189'da

(Nisan 1775) nianc, Cemaziyelâhir

1190'da (Temmuz-Austos 1776) re-

isülküttab oldu. 11 Rebiyüle\^el

1192'de (9 Nisan 1778) azlolunup

evval 1193'de (Ekim-Kasm 1779)

tersane emini, 1195'de (1781) nian-

c, 11 Safer :_196'da (26 Ocak 1782)

kethüdâ-y sadr- âlî olup l6 Rama-

zan 1196'da (25 Austos 1782) azle-

dildi. 13 Cemaziyelevvel 1197'de (l6

Nisan 1783) vefat eyledi. Haydarpa-

a'da medfudur. Karavezir'e güce-

nip tersane emanetinde kereste cins-

lerini sayd srada "kara sr" deyip

yüzüne bakm, o da demek istedii-

ni anladgmcan Balat lamn temiz-

lemeye memur eylemitir. Dili güç-

lüydü, îbn Haldun'un Mukaddime

adl eserinin çou yerini ezberinden

bilirdi. Gayet sâdk ve doru idi. Atiy-

ye ve hediyeden kaçnr, üenmez ve

iyi konuurdu. Asla lekedar olmam-
tr. //i;2ii/yfeöîfi"rr-i?üeWda, sahte ikbâl

ve cerbeze ile kötü gösterilmitir. O-
lu Abdullah Cemaleddin Efendi'

dir(-^). Dier olu Celâleddin Efen-

di'dir. Mühürdar Hafz Ahmed Efen-

di'dir(~>). (III. 594/95)

Ömer Vahid Efendi (Dilâverzâde)

ehremini yaknnda oturan, Ende-

run'dan çkraa Dilâver Aga'nn olu-

dur. Defterhaneden yetiip terifatç

oldu. 1153'ce (1740) maliye tezkire-

cisi, 1159'da (1746) piyade mukabe-



lecisi, ll66'da (1753) ve llöS'de

(1754/55) iki defa sipah kâtibi, sonra

bamuhasebeci oldu. Sonra bir müd-

det kendi arzusuyla yalnzla çekil-

di. evval 1172'de (Haziran 1759) Râ-

gb Paa kalenr: arkada olduundan

hukuka riayetan reisülküttab tayin

eyledi. 40. günü vefat etti. Ya 70'i

geçmi air ve hoa gidecek söz söy-

lemeye kadirci. Hadikatü'l-Vüzerâ

ya zeyl yazd. Olu kendisine çekme-

di. I. Abdülhamid Han devri (1774-

1789) sonlarna yetimitir. (III. 591/

92)

Ömer Vasfî Efendi Lâzdr. Enderun

hocas ve eyhülhattatîn idi. 15 Receb

1240'da (5 Mart 1825) vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. (IIL 598)

Ömerzâde Ulemâdan ve kraat ilmi

seçkinlerinder.di. 907'de (1501/02)

vefat etmitir. ilIL 583)

Ördek bak. Mehmed Efendi

Öreke bak. Mustafa Efendi

Örekezâde bak. Ahmed Efendi; Be-

li Mustafa Efendi

Örfî Mahmud Efendi Hadika-i hassa

bölükbalarndan emekli olup yaly-

ken IIL Mustafa devrinde (1757-1774)

vefat etti. airdir. (III. 454)

Örfî: Paa Avrupa'da tahsille nizami-

ye ordusu muallimlerinden ve erbâb-

1 fünûndan oldu. Sonra mirliva oldu.

1271'de (1854/55) vefat eyledi. Olu
Ali Paa'dr. (III. 454)

Özbek bak: Mehmed Efendi

Özdemir Paa Çerkesdir. Hadm Sü-

leyman Paa'ya ntisap ederek birlikte

Msr'a gidip kâif olmutur. Sonra Ye-

men'e gönderilip beylerden oldu.

956'da (1549) Yemen beylerbeyi olup

963'de (1556) istifa etmi ve dönüün-

de Habe beylerbeyi olmutur. Orada

fetihlerde bulunup 967'de (1559/60)

vefat eylemitir. Mesevve'de türbesin-

de medfundur. Cesur, tedbirli, sâdkd.

Olu Osman Paa' dr. (I. 444)
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Pabucubüyük bak. Mehmed Aa
Pabuççu bak. Ahmed Paa

Pakça Müezzin bak. Mehmed Paa
-(Baltac)

Palabyk bak. Hasan Paa (Gazi);

Mehmed Bey; Yusuf Paa

Palabyk Müftüzâde bak. Mehmed

Efendi

Palak bak. Mustafa Paa

Pamuk bak. Mustafa Paa

Pamuk Kad bak. Abdüllâtif Efendi

Pançovazâde bak. Ahmed Bey

Papasolu bak. Mehmed Paa

Pârepârezâde bak. Ahmed Efendi

Parmaksz bak. Mustafa Paa

Pars Bey Bursahdr. Ermi saylanlar-

dan mükemmel bir zattr. 11 01 'de

(1689/90) vefat etti. Bursa'da ziyaret-

gâh bulunuyor, (L 37)

Parsa bak. Sâbir Dede

Parsâzâde bak. Abdülbâkî Efendi

Pasalolu bak. Mustafa Bey

Paa Bey Deli Paa diye mehurdur.

shak Bey'in olu olup serhad beyle-

rindendi. Vlkogiu bunu tump hap-

seyledi. Orada vefat etmitir. (L 37)

Paa Çelebi bak. Gyaseddin Meh-

med; Mustafa Yegân

Paa Çelebi (Zeyrekzâde) Edirne

de müderris ve Sahn müderrisi oldu.

stanbul'a gelince dümanlar tarafn-

dan zehirlendiinden Edirne'ye dö-

nerek vefat eylemitir. L Bâyezid

devrinin (1481-1512) seçkiniydi. (L

37)

Paa Çelebizâde bak. Rahmemllah

Efendi

Paa Çra bak. Abdullah Aga

Paa Yiit Beylerin eskilerinden

olup Üsküp beyi olmutur. 830

(1427) tarihlerinde vefat etmitir. Vü-

zerâdan îshak Paa bunun kölesidir.

(L 37)

Paactk hak. Hüseyin Aa
Paack L Bâyezid'in (Yldrm) (hd

1389-1402) beylerinden olup Timur

harbinde kayboldu. (L 37)

Paazade bak. brahim Efendi

Paazade Cezayir paasnn olu su-

dûrdan ÎDrahim - Efendi' dir. I. Mah-

mud devri (1730-1754) âlimlerinden

brahim Efendi'ye dahi "Paazade"

denmitir. Birincisinin kazasker da-

mad ve ;orunu varsa da, bu zâdelik

yarm asr devam edememitir. (IV.

685)

Paazade âamad bak. Abdurrah-

man Efendi

Pamakç bak. Ali Efendi; ücâed-

din

Pamakçzâde bak. Abdullah Efen-

di; Abdullah Râid Efendi; Abdullah

Tevfik Efendi; Eref Ahmed Efendi;

brahim Efendi; brahim Efendi (Ha-

c); Mehmed Efendi; Mustafa Efendi;

Nafiz Mustafa Efendi; Nuh Efendi;

Nu'man Efendi; Râid Abdullah Efen-

di; SeliiT:. Efendi; ekib Efendi; ihâ-

beddin Mehmed Efendi; Zekî Meh-

med Efendi

Pamakçzâde Bursal pamakç
Hüseyin olu mevâlîden Mehmed

Efendi sorunlardr ki, eyhülislâm,

sudur ve mevâlîden olmulardr. To-



runlan Aziz Mehmed Efendi müder-

ris, molla, 1306'ca (1888/89) Mekke

payesi ve 1308'de (1890/91) stanbul

payesi olmu ve bir hayli yldan beri

nâibliklerde bulunmutur. Bu aileden

ve Haremeyn pâyeiilerden Zühdî

Molla Efendi halen Hüdâvendigâr

merkez naibidir. Fâzl, iffetli, güzel

konuur, meclis adam, doru bir zat

olup Mehmed Faik Es'ad Bey adnda

air bir olu vardr. (IV, 685)

Paso bak. smail Paa

Patbvrunzâde bak. Kelimi Eyyûb

Çelebi

Payzen bak. Yusuf Paa

Pazarbazâde oak. Mustafa Efendi

Peçelizâde bak. Hasan Paa

Peçevîzâde ^^^y^. Ârifî Ahmed Efendi

Pehlivan bak. Mi Paa (Hacpirli);

Halil Aga; Hasan Paa (Leh); Hüseyin

Aa; vaz Paa; Mehmed Aa; Meh-

med Paa

Pehlivan Hüseyin Paa Belgrad da

bir köyde Ahred Efendi'nin olu

olarak dodu. C'nce Yeniçeri Oca'
na girdi. Yükselerek kul kethüdas

oldu. 1221'de (1806) yeniçeri aas
olup ardndan vezirlik ihsan buyurul-

du. Cemaziyelevvel 1222'de (Tem-

muz 1807) vefat etti. (L 41)

Pehlivan îbraMm Paa (Baha Pa-

a) Devrin yiitlerinden olarak mu-

harebelerde güzel hizmetleri görül-

mekle kapcba ve mîrimîran ol-

mutu. 24 evval 1224'de (2 Aralk

1809) vezirlikle Rakka valisi oldu. 15

Cemaziyelevvel 1225'de (18 Haziran

1810) Hacoglu muharebesinde Rus-

ya'ya esir oldu= Muharrem 1228'de

(Ocak 1813) esaretten dönerek Sivas

ve ardndan Erzurum valisi ve 1231'

de (1816) Rakka, sonra Diyarbekir ve

1232'de (1817) nebaht valisi olup

Tepedelenli Ali Paa teerine memur

oldu. 1236'da (182Ö/21) vefat eyle-

mitir. Tedbirli, yiit, sâdk, tLamiye^

liydi. Olu Ali Bey ve kardei Ebübe-

kir Aga olup bunlara ve emekdarla-

nndan Mehmed Aga'ya kapcbalk
ihsan buyurulmutur. (L 41)

Pehlivanzâde bak. smail Paa

Pekmezci bak. Mehmed Paa

Pencerolu bak. Hamza Bey

Pendî Mehmed Efendi Bir cami

imam olup 1045'de (1635/36) vefat

etti. airdir. (IV. 158)

Pendî Osman Çelebi Kasmpaal-
dr. Yetierek yeniçeri kâtibi olmu
ve 1070'^^e (1659/60) vefat eylemitiT.

(L 40)
'

Pepe bak. Mehmed Paa

PepegJ bak. Lâtif Efendi

Perian bak. Mustafa Paa (Çelik)

Persbay Kürt Hüseyin Bey'in kölesi

olup Yemen'de 922'de (1516) sivrile-

rek bamszlk kazanmtr. 923 'de

(1517) Taaz' zapteylemitir. Beni Tâ-

hir beylerinin orada yok olmasna se-

bep olup San'a'y ele geçirdiyse de

zâlim olduundan o sene içinde

Arablar katleylediler. (L 40)

Pertev Ali Bey Derya beylerinden-

dir. Hisar Camii'ni yapmtr. (L 38)

Pertev Bey (Sultanzâde) Sâliha Ha-

nm Sultan'm soyundandr. Telgrafç

olup 1306 (1888/89) ylma kadar ha-

yattayd. Olu Yusuf Hüsnî Bey sadâ-

ret mektûbî kalemi halifelerindendir.

(L 289)

Pertev Edhem Paa Erzurumlu Ti-

mur Efendi'nin oludur. 124l'de

(1825/26) dodu. stanbul'a gelip sa-
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dâret mektupçusuna girip Fransz-

ca'y örendi. Tara memuriyetlerin-

de bulunup Zilka'de 128rde (Nisan

1865) Divan- Muhasebat azas oldu.

Sonra mîrimîranlkla Haleb, Kandiye

mutasarrflklanna gönderildi. Receb

1285'de (Ekim-Kasm 1868) Rüsumat

Meclisi reisi oldu. Cemaziyelevvel

1286'da (Austos 1869) ûlâ smf- ev-

veliyle hariciye mektupçusu, Rebiyü-

lâhr 1288'de (Haziran-Temmuz 1871)

bâlâ rütbesiyle serasker müstear ve

o sene Cemaziyelâhir sonlarnda (Ey-

lül 1871) Rumeli beylerbeyi pâyesiy-

le Kastamonu valisi oldu. 7 Zilka'de

1289'da (6 Ocak 1873) orada vefat et-

ti. air, âlim, lâtifeci, güçlü, tedbirii,

zevk ve sefaya dükün, yazs akc
ve dili kabayd. (II. 39)

Pertev Efendi Defterhane kâtiple-

rinden olup ilim tahsili ile mehur ol-

mu ve bu sebepten müderrislikle

1247 (1831/32) tarihinde Babâli kâ-

tiplerine hoca olmu ve sonra kale-

miye rütbesiyle vüzerâ-y zâm kap
kethüdâl ile taltif edilmi ve Safer

1259'da (Mart 1843) vefat eylemitir.

(II. 39)

Pertev Efendi Taraldr. Önceleri

tara memuriyederinde ve uzun

müddet kaymakam ve mutasarrflk-

larda bulundu ve mîrimîran olmakla

"Pertev Paa" dendi. Sonra yal ol-

duundan bir aralk Divan- Muhase-

bata aza ve Rumeli beylerbeyi paye-

si oldu. 1304'de (1886/87) bâlâ rütbe-

siyle ntihab- Memurin Komisyonu

reisi oldu. Zilka'de 1304'de (Tem-

muz-Agustos 1887) vefat eyledi. Arab

olduundan gayet ar dille konuur-

du. Natûk, âlimdi. (II. 39)

Pertev Mehmed Bey Mâbeynci z-

zet Paa'nn kardei olup tara me-

muriyetlerinde bulundu. 1269'da

(1853) vefat eyledi. Kadköy'e defne-

dOmitir. (L 39)

Pertev Melmed Bey Karaferyelidir.

Askerlikten yetiip binba ve kayma-

kam oldu. S Receb 1299'da (26 Mays

1882) vefat etti. Egrikap'da medfun-

dur. Zayçar ve Plevne muharebele-

rinde yiitlik göstererek adn yücelt-

mitir. (L 39)

Pertev MeJmed Efendi stanbullu-

dur. Mektübî-i sadr- âlî ve sonra

âmedî-i Divan- Hümâyûn hulefâsn-

dan olmutur. 1222'de (1807) vefat

eylemitir. Divan sahibi usta airdir.

(L 38)

Pertev Mehmed Paa Harem-i hü-

mâyûn yetitirmesi olup çknda ka-

pcba ve ardndan yeniçeri olmu-

mr. 962'de (1555) vezir oldu. 968'de

(1560/61) üçüncü vezir olup 972'de

(1564/65) ikinci vezir oldu ve donan-

ma serdâr olarak Müezzinzâde Ali

Paa ile bulunup Çeme bozgununa

sebep olanlardan biri oldu. Kendisi-

ni, denizden Hasan Paazade Mah-

mud Bey kurtardysa da azledildi ve

gözden dütü. 982'de (1574/75) vefat

etti. Eyüp'de türbesine defnedilmi-

tir. Ailesi de yannda defnedilmitir.

Hüner ve marifet sahibi ise de cenk

adam deildi. (L 37/38)

Pertev Mehmed Said Paa Darca

da yerlemi Tatar asll bir aileye

mensuptur. Orada domutur. stan-

bul'a gelip sadâret mektûbî ve sonra

Divan- Himâyûn âmedî kalemine

çera edilmitir. Muharrem 1240'da

(Eylül 1824) beylikçi olup a'bân

1242'de (Mart 1827) reisülküttab ol-

mutur. 1244'de (1828/29) ayrlmtr.

Bir aralk memuriyetle Msr'a gidip

dönmütür. 1246'da (1830/31) kethü-



dâ-y sadr- âlî oldu. 23 Zilka'de 1251'

de (11 Mart 1836) kethüdâhk maka-

mnn mülkiye nezâretine tahvil olun-

masryia müirlik rütbesi ihsan buyu-

rulmu ve 1252 balarnda (1836 orta-

lar) vezir rütbesiyle paa olmutur.

11 Cemaziyelâhir 1252'de (23 Eylül

1836) azledilerek Ecirne'ye gönderil-

di. 10-15 gün geçince orada vefat ey-

lemitir. Alim, air, tasavvufa hevesli,

cömert, adam yetitirmeye çalrd.
Reid Paa, Sârim Paa, ekib Paa ile

baka birçok adamn yetime ve yük-

selme sebebidir. Oullan ihâb Bey
ve Cemâl Bey'dir ki, Cemâl Bey 1308'

de (1890/91) vefat eylemitir. Kz ve

Vassâf Bey'in ei Emine Hanm Cema-

ziyelâhir 1310'da (/^ahk 1892-Ocak

1893) vefat etmi ve ei hanm ise kz-
nn ardndan vefat eylemitir. Akif Pa-

a ile aralarmdaki rekabeti, Akif Pa-

a'mn Tahstrds tayin eder. (ÎI. 38)

Pertev Mustafa Efendi Müderriszâ-

de Sadullah Efendinin(-^) oludur.

Kad olarak 1251'de (1835/36) Anka-

ra nüfus mukayyidi ve sonra kad ol-

mutur. Sultan Abdülmecid devrinin

(1839-1861) son yllarna yetiip o se-

nelerde vefat eylemi bir airdir. (II.

39; III. 24)

Pertev Paazade II. Mahmud devri

(1808-1839) vezirlerinden Said Pertev

Paa evlâddr. Cemâl Bey ve Mah-
mud Cemil Bey bunlardandr. (ÎV.

685)

Pervane Dede 1213'de (1798/99)

vefat ederek Samatya'ya defnedilmi-

tir. Ermi saylanlardand. (IV. 58/59)

Pervane Dede Askeri beylerden ve

müteferrikadan olup L Ahmed devrin-

de (1603-1617) ak Kalender'i katley-

lemitir. Samatya tarafnda medfun
olan ve 1213'de (1798/99) türbesi ta-

mir edilen "Pervane Dede" bu zat ol-

maldr. (II. 40)

Pervânezâde bak, Ahmed Efendi

Pervz Bey Beylerden olup I. Selim

(Yavuz) ile Çaldran muharebesinde

bulundu. 920'de (1514) ehid oldu.

(L 40)

Perviz Efendi Önce Nianc Abdî

Bey'e ve sonra Frenk brahim Paa'ya

köle oldu. bn Kemâl'den okuyup
müderris oldu. Sonra Bagdad, iki de-

fa Halebj am, Msr ve Edirne kads
olmutur. a'bân 968'de (Nisan-Ma-

ys 1561) stanbul kads ve Rebiyü-

levvei 971'de (Ekim-Kasm 1563)

Anadolu kazaskeri oldu. Rebiyülâhr

974'de (Ekim-Kasm 1566) ayrld.

Rebiyülâhr 984'de (Temmuz 1576)

Mekke kads olup Muharrem 987'de

(Mart 1579) ayrld ve ardndan vefat

eyledi. Mekke'de Hz. Hadice yak-

nnda medfundur. Fâzl olup Miftâh\

telhis ve erh etmi, Hidâye'y^ ta'likat

yazmj eyh Mehmed skilibî mürid-

lerinden olduundan Vilâyet Risalesi

te'lif eylemi ve Bursa'da kürsü vaiz-

lii vakfetmi ve stanbul'da bir med-
rese yaptrmtr. (II. 40)

Pekir Aaszâde bak. Refî' Meh-
med Efendi

Peyâmî Çelebi (Yayabazâde)
Mülâzimîn-i ilmiyeden olup L Bâye-

zid devrinde (1481-1512) vefat eyle-

di. airdir. (II. 41)

Peyâmî Mustafa Efendi Tahvil kale-

mi kâtiplerinden olup 1237'de (1821/

22) hâcegândan oldu ve Bursa muka-
taacs olup sonra vefat eylemitir.

(IV. 470)

Peykî bak. Hasan Efendi

Peyki Çelebi Edirnelidir. 940 (1533/

34) tarihinden sonra vefat eyledi. "a-

irdir. (II. 45)
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Peyrevî Mustafa Efendi Tekfurdag-

hdr. 1150'de (1737/38) vefat etmitir.

Usta airdir. (L 43)

Prasa bak. Ahmed Paa

Piç hak. Emin Aa
Pîr bak. Mehmed Efendi; Mustafa Pa-

a
Pr Ahmed Çelebi Tosyaldr. Mü-

derris ve Haleb kads olup 950'de

(1543/44) vefat etti. Halim, selim bi-

riydi. Baz konularda ta'likat vardr.

Oglu Kadzâde Abdurrahman Efen-

di'dir. (I. 197)

Pîr Mehmed Çelebi eyh Hamdul-

lah'n oglu Mustafa Dede'nin olu-

dur. 988'de (1580) vefat etti. Mehur
hattatdr. (II. 42; II. 243)

Pîr Mehmed Çelebi Amasyaldr.

Müderris olup Rebiyülevve 100
5
'de

1334 (Kasm 1596) vefat etti. znik'de med-

fundur. Âlim ve dindard. (II. 42)

Pîr Mehmed Efendi stanbullu bra-

him Efendi'nin(-^) oludur. Müderris

ve ll4l^de (1728/29) Trablusam

mollas oldu. Il44'de (1731/32) azle-

dilmi olarak vefat etti. (II. 42; I. Il6)

Pîr Mehmed Efendi (Hac) Trab-

zonludur. Orann müftüsü Süleyman

Efendi'nin mezunlarndan olup orada

ilim öreterek Rusya muharebesinde

Erzurum'a gitmiti. Sonra stanbul'a

gelip burada da öretimle megul ol-

du. 1 Ramazan 1288'de (14 Kasm
1871) vefat etti. Edirnekap'da med-

fundur. Âlim., güzel yüzlü bir pirdi.

(II. 42/43)

Pîr Mehmed Paa Trabzonludur.

Tersanede yetierek Necm-i evket

süvarisi ve Ramazan 126l'de (Eylül

1845) îclâliye süvarisi oldu. Üçanbar-

l süvarisi, sonra riyâle-i hümâyûn ve

sonra patrona- i hümâyûn olmu ve

yal olduundan emekli olarak 1282

(1865/66) tarihlerinde vefat eylemi-

tir. (L 43)

Pîrî bak. Mehmed Efendi

Pîrî (Hac) Debbag olup Leylek

Mescidi'ni yaptrmtr. IV. Murad

devrinde (l623-l640) vefat eylemi-

tir.

Pîrî Aa II. Mehmed (Fâtih) devrin-

de (1451-1481) kasapba oldu. Çat-

ladkap Camii ile Kasapba Mesci-

di'ni yapmtr. (L 43)

Pîrî Efendi maret-i Selâtîn mütevel-

lisi Kad Mahmud'un oludur. Hasan-

can'n kz kardeinin oglu olduun-

dan ona damad olmutur. Tahsil gö-

rüp müderris oldu. Zilhicce 991 'de

(Aralk 1583-Ocak 1584) Eyüp molla-

s olup 992'de (1584) bir davadan do-

lay azledilip Yedikule'ye hapsedil-

mitir. 994'de (1586) Galata kads ve

995'de (1587) Bursa kads oldu. Re-

ceb 996'da (Haziran 1588) vefat eyle-

di. Âlim Ye dervi huylu olup deniz-

den korkard. (II. Ai)

Pîrî Halife Eirdirlidir. îlim tahsil ey-

lemi ve sonra eyh Abdüllâtifden el

alp vatanna dönerek iradda bulun-

mutur. 11. Mehmed (Fâtih) devri

(1451-1481) balarnda vefat eyledi.

Kâmil bir eyhdi. (L 43)

Pîrî Halife Eirdirlidir. Emir Buha-

r'den el alarak Hamid'de yerlemi-

tir. 965'Ge (1558) vefat etti. Orada

mediundur. Zâhid ve âbiddi. (L 44)

Pîrî Hoca Makasçlar Mescidi'nin bâ-

nsidr. IV. Murad devrinde (l623-

1640) \efat eylemitir. (II. 45)

Pîrî smail Efendi (Hac) eyhzâde
Nuh Efendi'nin kardei olup kalem-

den yetiip hâcegândan ve silahdar



kâtibi olmutur. 25 Receb 1185'de (3

Kasm 1771) vefat etmitir. Üskü-

dar'da medfundur. airdi. (I. 368)

Pîfî Mehmed Çelebi Bursaldr. Mü-
derris, Diyarbakr, Manisa, Sakz mol-

las oldu. Azledilmi olarak 1029'da

(1620) vefat etti. Edip, sabrlyd. (L
45)

Pîrî Mehmed Efendi Hâcegândan
Abdullah Efendi'nin oludur. Müder-

ris, Diyarbekir mollas, sonra Kudüs
ve am mollas ve ihtiyarlnda Mek-
ke payesi oldu. Il46'da (1733/34) s-

tanbul pâyesiyle Üsküdar kads olup

ll48'de (1735/36) azlolunup 1151'de

(1738/39) vefat eyledi. Eyüp'de îdris

Kökü 'nde medfundur. air, ta'lik

hattatyd. (ÎV. 231)

Pîrî Mehmed Paa Amasyaldr. Hz.

Ebûbekir sülâlesinden ve Cemâled-

din Aksarayî torunlarndan olup tah-

silden sonrs: Sofya, Silivri, Galata ka-

ds ve Fâtih imareti mütevellisi ol-

duktan sonra II. Bâyezid devri bala-

rnda badefterdar oldu. I. Selim (Ya-

vuz) zamannda vezir ve stanbul

kaymakam oldu. 923 'de (1517) sad-

razam oldu. 929'da (1523) Rodos'un

fethinden sonra oraya Anadolu'dan

ahali iskânnda hakszlk yapld
eklindeki ikâyet üzerine istifa eyle-

mitir. Durumu tefti edilince temize

çkt. 939'da (1532/33) vefat eylemi-

tir. Edip, hevbetli, tedbirli, âlim ve fu-

kara dostuydu. stanbul'da cami ve

medrese ve imarethane ve tabhane

yapmtr. Silivri'de dahi camii vardr.

Orada defnedilmitir. Olu Mehmed
Bey'dir(-^). (H. 43)

Pîrî Muhyiddin Reis Mehur Kemal
Reis'in kz kardeinin olu olup Hay-

reddin Paa Cezayir beylerbeyi oldu-

u srada stanbul'a gönderilmitir.

Hayreddin Paa'nm kapdanhmda
bu da nâmdar oldu. Msr kapdan
olup Aden'i fetheylemitir. 959'da

(1552) Maskat' fetheylemisse de do-

nanmas dümen ve yol bulamayp
ancak iki kadrga ile Msr'a gelebil-

mitir. Bu sebepten gözden dütü ve

katledildi. Kitab- Bahriyenin yazar-

dr. Mücahid adamd. (II. 44)

Pîrî Paa Ramazanzâde Halil Bey'in

oludur. 926'da (1520) Adana beyler-

beyi olmutur. 95rde (1544) am
beylerbeyi olup 952'de (1545) tekrar

Adana ve 957'de (1550) ikinci defa

am ve 958'de (1551) üçüncü defa

Adana valisi oldu. 970de (1562/63)

vefat etti. Edip, akll, kerim, yüce,

himmetli, dindar, cesur, hattatd. Fars-

ça konuurdu. Adana'da cami, imaret

ve bezzazlara çar, sebil ve han yap-

trmtr. Yerine olu Dervi Bey Ada-

na beyi olup 6 ayda vefat etti. (II. 44)

Pîrî Paa Mali ileri bildiinden

10Û2'de (1593/94) Anadolu defterda-

r, sonra ordu defterdar ve 1003'de

(1594/95) Karaman beylerbeyi pâye-

siyle Silistre muhafz oldu. O sene-

nin içinde vefat eyledi. (II. 44/45)

Pîrî Paa Beylerden olup 1079'da

(1668/69) Trhala mutasarrf oldu.

Sonra vefat eylemitir. (II. 45)

Pîrî Paa (Deli) Harem-i hümâyûn-
da terbiye görüp "PM Halife" adn al-

mt. Sonra Ohri mirlivas olmutu.

1048'de (1638/39) orduya geç gel-

mekle katlolundu. Kur'an' tecvitle

okur, cesur ve divâne huyluydu. (II.

45)

Pîrî Paazade bak. Muhyiddin Meh-
med Râidî

Pîrî Paazade I. Selim'in (Yavuz)

(hd I512-I52O) sadrazam Pîrî Meh-
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med Paa ve damad Çoban Mehmed
Paa evlâddr. Yarm asr sürmütür.

(IV. 685)

PM Reis hak. Ahmed Pîr Efendi

Pirinççi bak. Mehmed Paa

Pîrinççizâde bak. Ahmed Paa

Pîrîiâde bak. Ahmed Efendi (Hac);

smet brahim Bey; Nailî Mustafa

Efendi; Sâhib Mehmed Efendi; Sâhib

Osman Efendi; Yahya Bey

Pîîzâde Pr Agaoglu olup eyhülis-

lâm olan Sâhib Efendi evlâdna den-

mitir. Bu aileden zamanmzda Meh-
med Sâhib Beyefendi b. smet Bey b.

Yahya Bey b. brahim Bey b. Meh-
med Paa b. damad Topal Osman Pa-

a müderris, molla, mektûbî-i fetva

ve senelerce ürâ-y Devlet'e aza ve

muhâkemat- temyiz dairesine reis

23^(5 olup halen Anadolu payesine sahip-

tir. Bu zata kadar gelen "Pîrîzâdelik"

Osman Sâhib (t-^U) Efendi kz ec-

dadndan brahim Bey'in ei olmasn-

dandr. Erkek soyu kesilmitir. (IV.

685/86)

Pirkonde bak. Mustafa Paa

Piyade bak. Mehmed Efendi

Piyâle Bey Maliyeden yetiip 992 'de

(1584) maliye tezkirecisi olmutur.

Baz hizmetlerde bulunarak vefat ey-

lemitir, (il 42)

Piyâle Mehmed Paa Hrvat asll-

dr. Babasnn ad Abdurrahman diye

kaytl olup sonradan Müslüman ol-

duunu gösterir. Enderun'da yetiip

kapcbalkla çkmtr. 961 'de (1554)

kapdan- derya olarak beylerbeyi pa-

yesi verilmi ve uuru açk olduun-
dan deryada çok büyük gazalarda

bulunup asla yenilmemitir. Cerbe ve

Sakz' fethedip düman donanmasn

bozdu. 974'de (1566/67) üçüncü ve-

zir olup Ahmed Paa'mn önüne geç-

mi ve Gevherhan Sultan nikâhlan-

mtr. Bu aralk iki defa donanmaya
serdâr oldu 979'da (1571/72) ikinci

vezir oldu. Zilka'de 985'de (Ocak-u-
bat 1578) vefat etti. Bir rivayette vefa-

t 981 (1573,-74) ylndadr. Kasmpa-
a'da 6 kubbeli.olarak yaptrd ca-

miinde türbesinde medfundur. 7 k-

zyla 4 olu yanma defnolundular.

Salih ve dindar olup çou vakitte

âlimlerle sohbet eyler ve in'am ve ih-

san ederdi. Çok hayrat vardr. Ka-

smpaa Deresi'n denizden su ak-

myla camiye kadar ulatrmak ve e-
reflendirmek için kazdrd. Lâkin

emeline muvaffak olamadan vefat et-

ti. Camiinin tevliyeti halen evlâdnda

olup çou evlâd mezarlnda med-
fundur. Kethüdas Mehmed Aa Yel-

degirmeni'nde bir mektep yaptrd.

(II. 41/42)

Piyâle Pas. Kurttur. ran muharebe-

lerinde bulunduundan ve sefaret

hizmetini ifa eylediinden mükâfâten

996'da (1588) Rakka beylerbeyi ol-

mutur. Bir aralk Eskiehir ve

lOOl'de (1592/93) Musul beylerbeyi

olarak III. Murad devri (1574-1595)

sonlarnda ^refat eylemitir. Sâdk ve

cesurdu. (L 42)

Piyâle Paa Çerkesdir. Yükselerek

Basra valisi olup 1015'de (l606/07)

azledilmi \'e sonra Celâli harbinde

bulunarak 1017'de (1608/09) yarala-

narak vefat etmitir. (II. 42)

Piyâle V32. (Uzun) Tersaneden ye-

tiip 104l'de (1631/32) oraya kethüda

olmutu. 1048'de (1638/39) Azak'a se-

fere memur olduundan Kazak ay-
kalarn tahrip ve zapteyledi. evval

1052'de (Ocak 1643) mîrimîranlkla



kapdan-1 de;:yâ olup 1053 'de (1643)

vezirlik verildi. 5 Muharrem 1054'de

(14 Mart 1644) Trablus days Meh-

med'in maln ald diye çerag Am-
marzâde Mehmed'in iftirasyla azle-

dilmi ve yok olmutur. Kasmpaa
Çemesi'ni yapmtr. îbilir, gayret-

liydi. (II. 42)

Pomak bak. Mehmed Paa

Postalczâde hak. Ahmed Efendi

Post-puîn ran'dan gelmi ve Bur-

sa'da yerlemi ermi saylanlardan

bir meczup olup Bursa'da Yenie-

hir'de 760'da (1359) kendisine bir

tekke ina olunmutur. L Murad dev-

rinde (1361-1389) orada vefat eyledi.

(L 40)

Potur bak. Ali Aga

Poyraz bak. Osman Bey

Pulad bak. Ahmed Paa; Mehmed
Paa

Pusulacolu Bahriyeden yetierek

Tersane kethüdas olmutur. 106l

(1651) donanma harbinde malup
olduundan, kapdan paa bunun sa-

kaln tra ederek adn kötüye çkar-

d. ,Gözden dümü olarak vefat et-

mitir. (II. 40/41)

Pürîzâde bak. Kuds Mehmed Çelebi

Pürkalemzâde bak. Mehmed Efendi
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Râbia erife Hatun Maçka Camii

minberini koymu bir hayr sahibidir.

Bir Râbia Hatun da çeme sâhibesi-

dir, (11. 346)

Râcî Osman Efendi 1227'de (1812)

dodu. Kâtip ve sonra stanbul'a ge-

lip Öksüzce Camii imam oldu. Sul-

tan Abdülmecid devri (1839-1861)

sonlarna yetiti. airdir. (L 347)

Râcî Süleyman Efendi Molla Akî
Camii imam Yusuf Efendi'nin olu
ve Egrikaph Râsim Mehmed Efen-

di'nin kardeidir. Babas yerine imam
olarak llöB^de (1754/55) vefat etti.

13S8 airdir. (L 347)

Râcih b. Katâde 627'de (1230) ba-

bas yerine Mekke emiri olarak 648'

de (1250) ayrld ve 653'de (1255)

ikinci defa emir olup üç ay sonra ve-

fat eyledi. (L 346)

Râcit Mehmed Bey (Rahikî Da-

mad) Çalk Ahmed Paa'nn olu-

dur. Mahmud Paa Camii mütevellisi

olup a'bân 1174'de (Mart 1761) hâ-

cegân rütbesiyle cebeciler kâtibi olup

Safer 1175'de (Eylül 1761) vefat eyle-

mitir. Eyüp'de, türbe arkasnda med-

fundur. airdir. (L 346)

Râcih Mustafa Efendi (Kevâkibî-

zade) Müderris, molla, am mollas

olup sonra Mekke payesi oldu. a'

ban 1213'de (Ocak 1799) vefat etmi-

tir, (IV. 456)

Râcih Salih Efendi Kandiyelidir.

Msr'a gidip matbaa musahhihi olup

sonra vatanna dönerek Sultan Ab-

dülmecid devri (1839-1861) sonlarna

doru vefat etti. airdir. (II. 347)

Raco bak. brahim Aga

Râdî Efendi Kocamustafapaa Tek-

kesi eyhi ikinci Hâim Efendi'nin

oludur. 1231'de (1816) eyh olup

1268'de (1852) vefat eyledi. Tekkede

medfundur. (L 358)

Ra'dî Mvstafa Efendi Nianc sma-

il Paa'nn imamlndan yükselip

müderris., molla ve nihayet Medine

kads oldu. Safer 1118'de (Mays-Ha-

ziran 1706) vefat etti. Sesinin dikliin-

den bu nâm almtr. (II. 403)

Râfi' Mehmed Efendi Çerkelidir.

Hazine-i hümâyûn hâcelerinden

olup 1242'de (1826/27) Bektaîlerin

durumlarnn tahkiki için Anadolu'ya

memur oldu. 1244'de (1828/29) ordu

kads oldu. 1245'de (1829/30) zmir

mollal itibar edilip ardndan Mek-

ke payesi olmutur. 1 Muharrem

1249^da (21 Mays 1833) stanbul ka-

ds oldu. 1252'de (1836/37) Anadolu

payesi ve Safer 1256'da (Nisan 1840)

Anadolu müfettii oldu. 15 Ramazan

1256'da ;iO Kasm 1840) Kal'a'-i Sul-

taniye'de vefat eyledi. Fâzl ve mu-

hakkikti. (IV. 290)

Râfî' Süleyman Efendi Kayserilidir.

Müderris ve 1284'de (1867/68) Haleb

mollas oldu. Sonradan vefat eylemi-

tir. (L 364)

Râgb iihmed Efendi Bursaldr.

1207'de (1792/93) dodu. 1252'de

(1836/3^0 stanbul'a geldi. Sonra

devriye mollas, Mara ve 1263'de

(1847) Erzurum mollas olup sonra

mahreç mollas ve sonra am mollas

olarak 1272'de (1855/56) vefat eyle-

mitir. Usta airdir. (L 361)

Râgb Ahmed Efendi (Knyucakh-

zade) Abdurrahman Efendi'nin olu-



dur. Müderris iken 1227'de (1812) ve-

fat eylemitir. ehzâdebarnda med-

fundur. (L 360; IIL 324)

Râgb Ahmed Efendi (Kuyucaklizâ-

de) Müderris, 1274'de (1857/58) Trab-

zon mollas ve evval 1282'de (ubat-

Mart 1866) Edirne mollas oldu. Azil-

den sonra vefat eylemitir. (L 362)

Râgb Ahmed Paa Terkos'da Or-

man köyünden Mehmed Aga'nm o-
ludur. Miralay ve mîrlivâ oldu. 1302'

de (1884/85) vefat eyledi. Topkap'

da medfundur. 31. 362)

Râgb Ali Efendi Bursaldr. Ulemâ-

dan olup Gelibolu ve Rusçuk'da müf-

tü olmutur. 1136'da (1723/24) vefat

eyledi. Edip, airdi. (II. 358)

Râgb Bey Es'ad Paa'nm oullarn-

dan olup genç iken a'bân 1274'de

(Mart-Nisan 1858) vefat eylemitir.

Eyüp'de medfundur. airdir. (II. 361)

Râgb Efendi Maliyeden yetiip ma-

likâne halifesi olup 1222'de (1807)

kk- ev\^el defterdarlna tayin edil-

di. a'bân 1226'da (Austos-Eylül

1811) azledilip az müddet sonra vefat

eylemitir. (L 360)

Râgb Efendi Einlidir, Kasap ya-

maklndan :icaretini uydurarak

haylice zengin olmu ve kasaphane

yaparak Cemaziyelevvel 1312'de

(Kasm 1894) vefat eylemitir. Kadirî-

hane'de medfundur. Bir hayli hayrat

tamir etmi ve Defterdar Camii'ni ye-

niden tamir eylemitir. Klç Ali Paa
Camii'ni tamire balamsa da muvaf-

fak olamamam:tr. (L 363)

Râgb Mehmed Aa Hayrullah Efen-

d'nin(-^) oludur. Enderûnlu olup

Zilhicce 1242'de (Temmuz 1827) vefat

etü. Üsküdar'dci medfundur. (L 318/

19)

Râgb Mehmed Bey Kenan Efen-

di'nin(-^) oludur. Enderun'dan ye-

time olup Zilka'de 123
2
'de (Eylül

1817) vefat etti. Yanma defnedildi.

(IV. 84)

Râgb Mehmed Bey Bahriyeden ye-

tiip tersane mühendisi olmutur. Mi-

ralay rütbesini hâiz olup 20 a'bân

1270'de (18 Mays 1854) vefat etti.

Okmeydan'nda medfundur. (L 361)

Râgb Mehmed Bey Sultan Abdül-

mecid'e intisapla kurenâdan olmu-
tur. 10 sene kadar hizmetten sonra

saltanatlarnn ortalarnda hizmetten

affolunmutur. 5 Muharrem 1286'da

(17 Nisan 1869) vefat ederek Eyüp'

de, Bostan skelesi'ne defnedilmitir.

(L 362)

Râgb Mehmed Bey Valide Kethü-

dâszâde Münir Bey'in oludur. Mü-

derris, Cemaziyele\'^^el 1274'de (Ara-

lk 1857-Ocak 1858) Selanik mollas,

1281'de (1864/65) Edirne mollas ve

sonra Mekke payesi oldu. 1297'de

(1880) vefat eylemitir. (L 362)

Râgb Mehmed Bey Mektübî-i sadâ-

ret kalemi halifelerinden olup Dahili-

ye Nezâreti'nin son kuruluunda ora-

ya ayrlan ksmda mektûbî mümey-

yiz ve halifesi ve sonra mektupçusu

olmu ve senelerce bu hizmette ülâ

evveli rütbesini hâiz olarak 29 Cema-

ziyelâhir 13l0'dâ (18 Ocak 1893) ve-

fat eylemitir. Çemberlita'da, Atik Ali

Paa Gamii kabristannda defnedil-

mitir. (L 362/63)

Râgb Mehmed Efendi stanbullu-

dur. Muhasebe-i evvel hulefâsmdan

olarak Köse Halil Paa'ya damad ol-

mutur. 1127'de (1715) vefat eyledi,

airdir. (L 358)

Râgb Mehmed Efendi Giritlidir,

Müderris iken 1218'de (1803/04) ve-
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fat eyledi. Haydarpaa'da medfun-

dur. (L 360)

Râgb Mehmed Efendi Kalemden
yetiip hâcegândan olarak sarraf nâ-

zn ve Girit defterdar olmu ve niha-

yet azledilmi olarak 1251 'de (1835/

36) vefat etmitir. Haydarpaa'da
medfundur. Zevcesi, Abdullah Birrî

Efendi torunu ve Sadk Efendi kz
erife Fatma Hanm'dr; (11. 360)

Râgb Mehmed Efendi (Arpaczâ-

de) Arpac Hac Mustafa Aga'nm o-
lu olup "Arpaczâde" dendi. Ziraat i-

- lerinde meleke kazanarak çiftlikat-

hümâyûn nâzm olmutur. Receb 1303'

de (Nisan 1886) vefat ederek Beykoz'

da babas yanna defnolundu, (L 362)

Râgb Mehmed Efendi (Yâsincizâ-

de) Abdülvehhâb Efendi'nin olu-
dur, 1220'de (1805) dodu. Müderris,

1340 molla, 1246'da (1830/31) Mekke pâ-

yesi olmu ve 27 a'bân 1253'de (26

Kasm 1837) hastalnda cerrahi ame-

liyat srasnda vefat eylemitir. Fâtih

Rüdiyesi Mezarl'nda medfundur.

stidatl ise de babas elinden tutma-

mtr. Olu Faik Efendi ve damad
Köprülüzâde Âsim Mehmed Bey'dir.

(L 360/61)

Râgb Mehmed Paa Defterhane

kâtiplerinden Mehmed evkî Efendi'

nin olu olup lllO'da (1698/99) do-
du. lim tahsili ile fuzalâdan oldu.

1134'de (1721/22) Ârifî Ahmed Paa'

ya Revan'da mektupçu ve sonra Köp-

rülüzâde Abdullah Paa maiyetinde

ordu reisi ve sonra Hekimzâde Ali

Paa yannda defter emini oldu. 1142'

de (1729/30) ordu riyaset vekâleti ile

Hemedan tahrir memuru oldu. Vali

Ahmed Paa'ya bir kaside arznda 20

bin kuru caize ile kadrine riayet

olundu. O sene stanbul'a gelip cizye

muhasebecisi oldu. Il43'de (1730/31)

atl mukabelecisi pâyesiyle Badad
defterdar olup o sene maliye tezkire-

cisi olmutur. Il48'de (1735) Badad
defterdar ve reis vekili, Receb 1148'

de (Kasm-Aralk 1735) yine cizye

muhasebecisi ve ll49'da (1736/37)

sadâret mektupçusu olup Zilka'de

1153'de (Ocak-ubat 1741) reisülküt-

tab oldu. 11 Rebiyülevvel 1157'de (24

Nisan 17^:4) vezirlikle Msr valisi ol-

du. Il6l'de (1748) nianclk ile stan-

bul'a davetle Zilhicce llöl'de (Kasm-

Aralk 1748) Aydn muhassl, Zilka'

de ll63'de (Ekim 1750) Sayda, Safer

ll64'de (Ocak 1751) Rakka ve 1169'

da (1755/56) Haleb valisi olmutur.

17 Rebiyl'lâhir 1170'de (9 Ocak 1757)

sadrazam Bahir Mustafa Paa, III. Os-

man'a överek tavsiye edip am valisi

tayin ettirmi ve bu övgünün iy tesi-

ri ile üç ^jün sonra sadrazam olmu-
tur. 8 Ceraziyelâhir'de (28 ubat) s-

tanbul'a gelip ie balam ve Sâliha

Sultan nikâhlanmtr. 24 Ramazan
11 76'da (8 Nisan 1763) vefat edip er-

tesi günü Koska'da, kütüphanesi ha-

ziresine defnedilmitir. Kütüphanesi

yaphrken kubbesi yklarak tekrar

yaplmas uursuzluk sayldndan
bitiminden 40 gün geçmeden vefat

etmitir. Dünya ve âhireti salam,

mütevekkil, her fende mahir, zekâ ve

rüdde devrin seçkini olup üç dilde

nazm ve nesri makbuldür. lmen ve

siyaseten kâmil bir insand. Sejîne-

tü'l'Ulûm'ü, Tevfîk ve Tahkik, Aruz
Risalesi v^ Telhisâf, Suver-i Mekâtib

ve Müneat \ vardr. Matlau's-Sa'-

deyn'in dörtte birini ve Ravzatü's-Sa-

fâ'mn bir miktarn tercüme etmitir.

Cifr gibi garip ilimlerle ilgilendiini

iddia edenler: "Gitti Râgb Ravza'ya,

geldi nevoet Hamza'ya" gibi kelâmn



dermeyan ederler. Olu olmayp Na-

ile Hanm ve Lebibe Hanm adnda
iki kz olmutur. Naile Hanm 11 Ra-

mazan 1188'de (15 Kasm 1774) ve

Lebibe Hanm Cemaziyelevve 1228'

de (Mays 1813) vefat etmilerdir. Na-

ile Hanm k;z, Mustafa Beyzade Ne-

cibe Hanm 1198'de (1784), dier to-

runu Naile Hammzâde Hadice Nazife

Hanm 1193'de (1779) vefat eylemi-

lerdir. Enderun aalarndan ve torun-

larndan Mahmud Bey kütüphanede

medfundurlar. Kütüphaneden baka,

ÇakrAa Mescidi'ne minber koymu
ve sakç ile Bolavadin arasnda br
batakl doldurmu ve Gülek boa-
zm tamir ederek Haleb ile Antakya

arasnda yeni köprü, kule ve derbend

yapmtr. (L 358/59)

Râgb Mehined Paa îkodral bra-

him Paazadedir. Safer 1225 'de (Mart

1810) mîrimîranlkla harbe memur
oldu. Muharebelerde bulunup sonra

Anapolu muhafz oldu. 123
3
'de

(1818) Ada-i kebir muhafz olup

sonra vefat eylemitir. (L 360)

Râgb MehjîiedPaa amldr. am
ruznâmçecisi Hüseyin Bey'in olu-

dur. Divan- Hümâyûn ve sonra mek-

tûbî-i sadâret kalemlerine girdi. Cez-

zar Ahmed Paa'nn maln kabza gi-

dip dönüünde hâcelikle baruthane

nâzn, sonrs: Fransa ve sonra ran se-

firi oldu. Zilhicce 1221 'de (ubat

1807) kinci defa baruthane nâzn ve

Rebiyülevvel 1222'de (Mays 1807) ri-

kâb- hümâ^^ûn kethüdas olup ardn-

dan yine osyda vezirlikle Konya vali-

si, sonra vezirlii kaldnldysa da 1223'

de (1808) geri verilip Boaz muhafz
oldu ve Rebiyülevvel 1224'de (Nisan-

Mays 1809) rütbesi alnarak Kütah-

ya'ya sürüldü. 1227'de (1812) yine

geri verilip Haleb valisi olup 1228'de

(1813) azledildi. Sonra vilâyetieri dev-

rederek ve çounlukla azledilerek ni-

hayet Konya valisi olmu ve Cemazi-

yelâhir 1244'de (Aralk 1828) Kon-

ya'da vefat eylemitir. 78 yandayd.
Kâtip ve airdir. Olu Tâhir Mehmed
Bey ve torunlar Mehmed Emin Bey

ve Lutfî Bey'dir. Bir olu da Nureddin

Paa'dr. Kardei smail Hulûsî Aa,
zamannda kapcba olmutur. (L

360)

Râgb Mehined Paa Kabatakdr.

Babas Çelebi Efendi'nin vekilharc

olup Enderun'dan yetierek askerlie

girmi ve yükselerek 1259^^a (1843)

Rumeli Ordusu 'na mirliva, a'bân
1261 'de (Austos 1845) mîrimîranlk-

la Rumeli mutasarrf, Safer 1262'de

(ubat 1846) vezirlikle Trabzon valisi

olmu, Rebiyülevvel'de (Mart) Trab-

lusgarb valisi olup 2 Zilka'de 1262'de

(22 Ekim 1846) ayrlmtr. 30 Receb

1265'de (21 Hazkan 1849) Basra vali-

si olup evval 1265'de (Austos-Eylül

1849) Cezayir-i Bahr-i Sefid, a'bân

1267'de (Haziran 1851) Aydn, ev-
val'de (Austos) Harput, evval 1268'

de (Temmuz-Austos 1852) Kürdis-

tan, Zilka'de 1270'de (Austos 1854)

îkodra, Muharrem 1272 'de (Eylül-

Ekim 1855) Kastamonu ve Cemaziye-

levve 1273'de (Ocak 1857) Trabzon

valisi olup Muharrem 1277'de (Tem-

muz-Austos 1860) azledildi. Zilka'

de 1281 (Nisan 1865) ortalarnda ve-

fat eyledi. Sert, vukufluydu. Olu Gâ-

lib Bey 1288'de (1871) vefat eylemi-

tir. Hüdâî Tekkesi'ne defnedildi. (L

361/62)

Râgb Mustafa Bey (Caalazâde)

Mahmud Bey'in oludur. Enderun'da

yetierek emeklilikle saraydan çkarl-
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di. il Mahmud devri (1808-1839) son-

larna yetimitir. Üsküdar'a skele Ca-

mii'ne defnolundu. (L 36I; L 141)

Râgb Mustafa Efendi Yetitikten

sonra hâcegândan olmu, Haremeyn

evkaf arz kâtibi ve sonra harem-i hü-

mâyûn kâtibi olmu ve sonra emek-

liyken 13 Ramazan 1264'de (13 Aus-
tos 1848) vefat etmitir. Ayrlkçeme-
si'nde medfundur. (L 36I)

Râgb Paa Tersaneden yetiip zabit

ve 1256'da (1840) riyale, sonra liman

reisi, patrona ve kapudâne olmu ve

Ramazan 126l'de (Eylül 1845) Mec-

lisli Bahriye kurulunca aza olmutur.

Sonra feriklikle Meclis-i Bahriye reisi

oldu. Azilden sonra 1280'de (1863/

6A^ vefat edip tersane arkasnda Gu-

rebâ Mezarlg'nda defnolundu. De-

niz savalarnda bulunmu, cesur ve

gayretliydi. (L 361)

Râgb Paa Kapcba ve mutasarrf

olup mîrimîran olmutu. Edirne ve

baz mahallerde mutasarrf olmutur.

Sultan Abdülaziz devri (1861-1876)

balarnda vefat eylemitir. (L 362)

Râgb Paa Moralidir. Kardei bra-

him Paa stanbul'a ve bu da Msr'a

gitmitir. Bu zat müdür olup defaatla

reis-i müdirân dahi olmutur. 1297'de

(1880) vefat eyledi. Beylerbeyi paye-

sini kazanm tedbirli, doru bir zat

idi. (L 362)

Râgbzâde bak, Sbgatullah Efendi

Ragîb Mehmed Çelebi Arbozlu-

dur, 1096'da (1685) vefat etti. airdir.

(L 403)

Rahild hak. Ali Râik Efendi

Rahikî Ali Aa Enderûnî olup

1129'da (1717) vefat etmitir. Mehur
bir kemankedir. Okmeydan'na def-

nedildi. (L 376)

RaMkî Damad hak. Ahmed Aa;
Râcih Mehmed Bey

Rahikî Yusuf Çelebi stanbulludur.

Yeniçeri ve attar idi. 950'de (1543/44)

veya 970'de (1562/63) vefat eyledi.

Eyüp'de medyundur. airdi. (L 376)

Rahimî Abdürrahim Çelebi Meh-

med oludur. Bursaldr, Orada ima-

ret eyhi olup I. Süleyman (Kanunî)

devrinde (1520-1566) vefat eylemi-

tir. air ve ha:tatd. (II. 376)

Rahmetullaî Efendi Yeniehirli

Osman Efendi'nin oludur. Müderris,

molla olup Rebiyülev\^el 1063 'de (u-

bat 1653) stanbul kads oldu. ev-
vârde (Eylüfî ayrld. Zilka'de 1063'

de (Ekim 1653) vefat eyledi. Fakih,

âlimdi. (II. 375)

Rahmetullaî Efendi Hindistan hü-

kümdarlarndan Cihangir ah'n ser-

dârlarndan Mehabet Han'n torunla-

nndandr. Dehli ehrinin kasabalarn-

dan Kerâne'de dodu. Dehli ehrine

geliinde Molla Mîr'ât Medresesi'nde

ilim tahsil eylemi ve Hind'in son hü-

kümdar olar: Sirâceddin Zafer Bahâ-

dr ah zamannda Sünnîler, Râfzîler

ve Vehhâbîler ile Hristiyanlar arasn-

da açlm mezhep tartmalar için

birtakm kitaplar yazld srada

Mösyö Fender'in gelmesiyle taruma

olduunda hükümet adna Agra eh-

rine bir resmî âlimler hey'eti gönde-

rilmi, Molla Mîr'ât Medresesi ve Mol-

la shak Medresesi reisleri olan bu

hey'ette Rahmetullah Efendi de seç-

kin bir yer tutmutur. Bu cemiyet tar-

ümada üstün gelerek Redd-i Nasârâ

adyla iki büyük cildi hâvî bir kitap

yapmtr. î:e, Izhâru'l-Hakkm bu

srada telif e/lemi ve tartmada na-

zik mevkiini ve üstünlüünü burada

göstermitir. 1273'de (1856/57) Hind



savalarnda Hindistan Timur devleti

yklp arta kalan kibar ve ulemâs gö-

çünce bu da Mekke'ye gelip Cebel

Amr'a ulanca adna bir mektep açl-m ve tedrise balamtr. Sonra s-

tanbul'a davetle ihsana ve Mekke pa-

yesine nail olmu ve yine Mekke'ye

dönerek 22 Ramazan 1306'da (22 Ma-

ys 1889) 80 yanda olarak vefat ey-

lemitir. Orta boylu, zayf, fâzl, güzel

konuan bir zat olarak ömrünü îslâm

dini yolunda sarf eylemiür. Ömrü-
nün sonlarnda evlenerek birkaç ço-

cuu olmu ve Abdurrahman adnda-

ki olu epeyce yetimiti. Kardeinin

olu Bedrtsselâm Efendi mâbeyn-i

hümâyûn kitiplerindendir. (II. 375)

RahmetuUah Efendi (Paa Çeleb-

zâde) Edirneli Mehmed Efendi'nin

oludur. Müderris olup Safer 1099'da

(Aralk 168"0 vefat etti. (II. 375)

RahmetuUah Rahmî Dede Sirozlu-

dur. Haüp, skilip Mevlevîhanesi ve

Gelibolu ÎVCevlevîhanesi'ne eyh ol-

mutur. Sonradan Konya'ya gidip

ems-i Tebriz! ve ardndan Hz. Mevlâ-

nâ türbelerinde mesnevîhân oldu.

1030'da (1621) vefat eyledi. (II. 374/

75)

Rahmi Abdurrahman Efendi (Ku-

burîzâde) Ruznâme-i evA^el hulefâ-

smdan olup hacca giderken 27 Ra-

mazan llJ^'de (26 Eylül 1715) vefat

etti. airdir. (II. 376)

Rahmî Abdürrahm Efendi Hoca

Sa'deddin Efendi'nin sülâlesinden

olup 1152 de (1739) müderris ve

1183'de (1769/70) Selanik mollas ol-

du. Sonra vefat etü. airdir. (IIL 333)

Rahmî Abdürrahim Efendi (Ho-

cazâde) Abdülaziz Efendi'nin(-^) to-

runu Mehmed Necîb Efendi'nin(->)

oludur. Müderris, 1183'de (1769/70)

Selanik mollas olup daha sonra vefat

etti. airdir. (IIL 338)

Rahmî Efendi Müderris olup 1223'

de (1808) vefat eylemitir. Fâzl, air-

dir. (11. 376)

Rahmî Mehmed Bey Mîrahûr Çer-

ke Mehmed Bey'n olu olduundan
"Çerke Beyzade" diye mehur olmu-
tur. 1200'de (1786) müderris, 1213'de

(1798/99) Yeniehir mollas, 1222'de

(1807) Bursa mollas, Rebiyülâhr

1224'de (Mays-Haziran 1809) Mekke
payesi, Muharrem 123

2
'de (Kasm-

Aralk 181 6) stanbul payesi, 1236'da

(1820/21) Anadolu payesi, 1239'da

(1823/24) bir sene Anadolu kazaskeri

ve 1242'de (1826/27) Rumeli payesi,

1244'de (1828/29) bir sene Rumeli

kazaskeri oldu. Zilka'de 1247'de (Ni-

san 1832) vefat eyledi. Egrikaprda,

kaynpederi Dürrîzâde Arif Efendi'nin

yanma defnolunmutur. Ya 60'a

ulam saf ve ulemâ-y resmiyeden-

di. Kayn Dürrîzâde Abdullah Efendi

eyhülislâmlktan ayrlarak sürgün

edilmesinde, bu da sürülmütü. Olu
Mehmed Es'ad Bey' dir(-^). (L 376)

Rahmî Mustafa Efendi Babâli'den

yetierek Damad brahim Paazade
Mehmed Paa'ya divan kâtibi ve son-

ra tersane kâtibi oldu. Kesriyeli Ah-

med Paa'mn ran sefirliinde vak'-

anüvislik unvanyla ran'a gitti. Dö-

nerek yine tersanede Kurunlu Mah-

zen'e kâtip oldu. 27 Ramazan 1164'

de (19 Austos 1751) gayet korktuu

vebadan vefat etmitir. Edirnekap'da

medfundur. Salih, iffetii, airdir. Tarih

düürmede mahir olup Dîva72\ var-

dr. (L 376)

Rahmî Osman Bey brahim Münibâ

Efendi'nin(~^) oludur. Kâtip olup

1248'de (1832/33) vefat eyledi. (I. 146)
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Rahnî Pr Mehmed Çelebi Nakka
Bâlî'nin oludur. Bursaldr. Müderris

olarak 975'de (1567/68) vefat etti.

âh u Gedâ adyla manzum bir eseri

ve Tuhfe-i Cam Tercmnesi vardr.

Seçkin airdir. (L 375)

Râif Ali Efendi Sikke-i hümâyûn
ressamyd. 4 Safer 1119'da (7 Mays
1707) vefat etti. Üsküdar'a defnedildi.

Hattat ve hüner sahibiydi. (L 345)

Râif Bey 1297'de (1880) vefat eden

Mehmed Tevfik Bey'in oludur. Mek-

tubM sadâret ve âmedî kalemlerine

çerag olunarak senelerce orada kal-m ve 1305'de (1887/88) ûlâ evveli

olarak Rebiyülâhr 13l4'de (Eylül

1896) vefat eylemitir. (IV. 855)

Râif Efendi (Âtfzâde) Âtfzâde

Mehmed Tâhir Efendi oludur. Mü-
derris, molla, Muharrem 1246'da (Ha-

ziran-Temmuz 1830) Mekke payesi

olarak sonra vefat eyledi. (L 345)

Râif ismail Paazade hak. smet b-
rahim Bey; Mutî' Mehmed Bey

RâifMahmud Efendi Rüüs kesedar

Müftîzâde Hac Ahmed Münih Efen-

di'nin oludur. 1243'de (1827/28)

dodu. Divan ve sonra Tanzimat Mec-

lisi kalemlerinde bulunmu, 1278'de

(1861/62) serhalife ve 1283'de (1866/

67) tanzimat dairesi bakâtibi ve

1285'de (1868/69) Meclis-i Vâlâ evrak

müdürü j o sene mülkiye dairesi ba-
kâtibi, 1286'da (1869/70) Tuna vilâye-

ti vali muavini, 1287'de (1870/71) Ay-

dn, 1288'de (1871) Ment-ee, 1290'da

(1873) Banaluka, 129rde (1874) Trav-

nik mutasarnh, 1294'de (1877) Erzu-

rum vali muavini, sonra Bingazi mu-
tasarrf olup 1298'de (1881) Divan-

Hümâyûn beylikçi muavini, 1302 'de

(1884/85) beylikçi ve Ramazan 1302'

de (Haziran-Temmuz 1885) bâlâ ol-

mutur. 29 Zilhicce 1315'de (21 Mays
1898) vefa: eyledi. Zevcesi hanm da

bir gün sonra vefat eylemitir. Süley-

maniye'de medfundurlar. ffeÜi, yu-

muak, doru, dirayet ve zekâ sahibi

bir zat idi. (IV. 855/56)

Râif Mehmed Bey Reisülküttab Kas-

tamonulu Arif Efendi oludur. Mü-
derris, Safer 1239'da (Ekim 1823) Üs-

küdar, 1245^de (1829/30) Edirne mol-

las, sonra Mekke, 1252'de (1836/37)

stanbul payesi ve Ramazan 1253 'de

(Aralk 1837) birinci defa, 1255'de

(1839) ikinci defa stanbul kads,

1257'de (1341) Anadolu payesi ve Ce-

maziyelev\el 1259'da (Haziran 1843)

Anadolu kazaskeri olarak Rebiyülev-

vel 1263'de (ubat-Mart 1847) vefat et-

ti. Tedbidi, güçlü, airdi. (L 345/46)

Râif MeMned Bey (Gümrükçüzâ-
de) Gümrükçü smail Paa oludur.

Hâcegândan olarak 1224'de (1809)

sergi nazr:., sonra mevkufatî, 1236'da

(1820/21) küçük evkaf muhasebeci-

si, 1238'de (1822/23) ve 1240'da

(1824/25) o göreve iki kere daha ta-

yin olundu. Sonra vüzerâ-y zâm ka-

p kethüdas olup Receb 1244'de

(Ocak 1829) vefat eyledi. Eyüp'de,

kardei Râsih Efendi'nin yannda
medfundur. (L 345)

Râif Mehmed Efendi II. Mahmud
devrinde (1808/1839) kasapba olup

azilden sonra bir aralk mütemayiz

olmutu. Uzun yllardan sonra Receb

1274'de (ubat-Mart 1858) vefat etti.

Haydarpaa'da medfundur. Olu Fa-

iz Mehmed Efendi'dir(-^). (IV. 295)

Râif Mehned Efendi (Hac) 1270'

de (1853/54) Fatma Sultan kethüdas,

Zilka'de 1273'de (Temmuz 1857) ûlâ

snf- e\^''diyie Meclis-i Vâlâ azas,



a'bân 1276'da (Mart 1860) tevkiî, Ce-

maziyelevvel 1278 'de (Kasm 186i)

ikinci defa Fatma Sukan kethüdâl
eklenip 1296'da (1879) vefat ederek

Ayrlkçemesi'ne defnedildi. (L 346)

Râif Mehmed Efendi (Mollackzâ-

de) Müderris ve Rumeli kassâm,

1239'da (1823/24) Yeniehr-i Fenar

mollas olup 1240'da (1824/25) vefat

etti. airdir. (11. 345)

RâifMehmed Faa Askerlikten yeti-

ip miralay, mîdivâ ve Safer 1249'da

(Haziran-Temnruz 1833) ferik olarak

Akdeniz Boaz muhafz ve Biga

mutasarrf, Rebiyülevvel 1251'de

(Temmuz 183!)) Trablusgarb valisi

olup 1253'de (1837/38) ayrld. ev-
val 1259'da (KEsm 1843) ikinci defa

Trablusgarb valisi olup Zilka'de 1260'

da (Kasm-Ara-k 1844) azledilerek

sonra vefat etti. Çok sertti. Olu Ah-

med Râtib Bey'dir(->). (L 345)

Râik Ali Efendi Enderun'dan yeti-

me olup ÎI. Mahmud devri (1808-

1839) ortalarnda vefat etti. airdir.

(L 346)

Râik Bey Memi Aga'nm(^) olu-
dur. Enderûnlu olup ehzade lalal-

nda bulundu. 1299'da (1882) vefat

etti. Karacaahmet'e defnedildi. (IV.

514)

Râik Efendi Mektûbî-i sadâret hali-

felerinden olarak senelerce kâtiplere

hocalk etmekle hoca lâkabm alm
ve sonra 1282'de (1865/66) kap ket-

hüdâl ile kayrlp 30 sene kadar

orada bulunarak 10 Receb 1313'de

(27 Aralk 1895) ya 80'i geçtii hal-

de vefat etmiti:;. Hâfz- Kurban, Fari-

sihân hayrl bir zât idi. (IV. 856)

Rakm Abdül^aziz Bey Giridîzâde

Mehmed Paa'nm kardei Hüsn

Bey'in oludur. 1235'de (1819/20)

dodu. 125rde (1835/36) divan kale-

mine, sonra tophane kalemine girmi

ve amcas ile Ruscuk'da bulunmu-
tur. Nihayet Tophane Meclisi bakâti-

bi olarak senelerce bulunduktan son-

ra emekli olmu ve 1300'de (1883)

Eyüp'de vefat eylemitir. Arapça ve

Farsça bilir, airdi. (II. 366)

Rakm Ahmed Efendi Kâtip olup

Sultan Abdülmecid devri (1839-1861)

sonlarnda vefat eylemitir. Mehur
hattatdr. Basma Delâil-i Hayrat, bu-

nun hattyladr. (II. 366)

Rakm Ahmed Efendi Seydiehirli

Ali Efendi'nin oludur. Müderris ve

Rebiyülevvel 1279'da (Eylül 1862)

Kudüs mollas olmutur. Sonra vefat

eylemitir. (II. 366)

Rakm Ebûbekir Efendi Kalemden

yetiip hâcegândan oldu. Piyade mu-
kabelecisi olmu ve azilden sonra

1238'de (1822/23) vefat ederek Nuh-

kuyusu'nda, Râif îsmail Paa ailesi

mezarlna defnedilmitir. (II. 365)

Rakm brahim Efendi Bursaldr.

Orada Ali Paa Camii'nde imam ve

mahkemede kâtip olmutur. 11 63 'de

(1750) vefat etti. airdir. (L 364/65)

Rakm Mehmed Efendi Rakm
Mehmed Paa'nm hazinedar Tâhir

Mustafa Aa b. Mehmed Efendi'nin

olu olduundan nücûm ilmine he-

vesle müneccimba Sâdk Efendi'ye

damad olmutur. 1209'da (1794/95)

müderris olup kaymbabasmn vefatn-

da müneccimba olmutur. 1229'da

(1814) Galata mollas olup sonra bi-

lâd- hamse, 1236'da (1820/21) Mekke
ve 1240'da (1824/25) stanbul paye-

lerini ald. 28 Receb 1241 'de (8 Mart

1826) vefat etti. Nücûm ve dier fen-
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lerde ustadr. Olu Hüsâmeddin
Mustafa Efendi'dir(->). Bunun olu
Rakm Mehmed Efendi'dir(~>). Hepsi

Bâyezid Camii kabristamnda med-

fundurlar. (II. 366)

Râkun Mehmed Efendi Hüsâmed-

din Mustafa Efendi'nin(-^) oludur.

Müderris olup 1270'de (1853/54) ve-

fat eylemitir. Bâyezid Camii kabris-

tamnda medfundur. (II. 366; II. 115)

Rakm Mehmed Paa Defterdar Boz

bralim Efendi'nin oludur. Babas za-

mannda kaleme girip stanbul Barut-

hanesi nâzn ve ll48'de (1735/ 36)

mevkufatî ve 1152'de (1739/40) top-

hane nâzn, sonra Anadolu muhasebe-

cisi, Receb 1157'de (Austos 1744) Er-

zurum Ordusu defterdar, 1160'da

(1747) defter emini, Zilka'de ll63'de

(Ekim 1749) tersane emini, ll65'de

1346 (1752) ehremini, ll68'de (1754/55)

tersane emini, e\^âl 1172' de (Hazi-

ran 1759) yine defter emini, Cemaziye-

levvel 1173'de (Ocak 1760) yeniçeri

kâtibi, 1175'de (1761/62) ikinci defa

tersane emini, 1176'da (1762/63) mat-

bah emini ve Zilhicce 1176'da (Hazi-

ran-Temmuz 1763) defterdar- kk-
evYtl oldu. Receb 1177'de (Ocak

1764) azledilip e\^^ârde (Nisan) ruz-

nâme-i evvel ve 1179'da (1765/66)

defter emini oldu. 28 Zilka'de 1180'

de (27 Nisan 1767) veziriikle Msr va-

lisi olup ihtiyarlndan Ali Bey'in yüz

bulmasna sebep olduundan Muhar-

rem 1182'de (Mays-Haziran 1768) az-

ledildi. Safer 1182'de (Haziran-Tem-

muz 1768) Cidde valisi olmu ve Mu-

harrem 1183'de (Mays 1769) sar
olunca emekliye ayrlmtr. O sene

içinde vefat eyledi. Kâtip, münî, air,

devlet ilerine vâkf, tedbirliydi. Hi-

sar'da bir çeme yapmtr. Olu Ab-

dülganî Bey ve kz Berre Hanm'n
zevci Lutfuilah Efendi ricaldendir. (II.

365)

Rakm MTjstafa Efendi Ünyeli Meh-

med Kapcan'm oludur. Büyük kar-

dei Hatta . smail Zühdî Efendi ile s-

tanbul'a gelip çalt. Hattn her fen-

ninde ve ressamlkta meleke ve usta-

lk sahibi oldu. leri gelenlerin çocuk-

larna hat öretme vesilesiyle yazc
Mehmed Efendi ve reis Râid Efendi'

ye yaknlk peyda eyledi. III. Selim'in

tahta çknda (1789) padiahn res-

mini yapp takdiminde resm-i sikke-i

hümâyûna memur olup ardndan mü-

derris olmutur. 1224'de (1809) zmir

mollas ve Cemaziyelevvel 1229'da

(Nisan-Mays 1814) Edirne mollas ve

1231'de (1816) Mekke payesi ve 1233'

de (1818) stanbul payesi ve 15 Ra-

mazan 1234'de (8 Temmuz 1819)

Anadolu payesi ve Ramazan 1239'da

(Mays 1824) Anadolu kazaskeri ol-

du. a'bân 124l'de (Mart 1826) azle-

dilmi olarak vefat etti. Karagüm-

rük'de arsada vasiyeti üzerine defne-

dilip yanma medrese yaplmtr. Tür-

besindeki hat kendisinindir. Bugün-

kü tura-v hümâyûnun resmi onun-

dur. Nusretiye Camii yazlarn ta-

mamlayarnadan vefat etmekle akirdi

âkir Efendi tamamlad. (II. 365/66)

Rakm Mustafa Efendi (Seyyid)

Müderris, zmir mollas, sonra Mekke

mollas olmu ve ardndan stanbul

payesini alarak Ramazan 1257'de

(Ekim-Kasm 1841) vefat eylemiür.

Eyüp 'de medfundur. lim ve fazilet

sahibiydi. (II. 366)

Ramazan Aa II. Bâyezid devrinde

(1481-15-2) sekbanba olmutur.

Eyüp'de oir mektep yaparak oraya

defnedildi. (II. 418)



Ramazan Aa Cebeci Oca'ndan

yetiip 1115'de (1703/04) cebeciba
oldu. 1118'de (1706/07) vefat eyledi.

(L 420)

Ramazan Ahmed Efendi (Üsküda-

rî) Maraldr. Müderris, lOöl'de (1651)

Üsküdar, sonra 3alata mollas ve Ya-

nova seferinde ordu kads oldu. At-

tan düerek 1078'de (1667/68) vefat

etti. Üsküdar niyabetinde Köprülü

Mehmed Paa'dan, biri 500 kuru is-

tediinde paa o aralk mebla ver-

memi, bu zat borcu ödeyince de

aralarnda devaml bir dostluk bala-

mtr. (L 419)

Ramazan Bey Kürt Hüseyin Bey'in

levendlerinden olup I. Süleyman

(Kanunî) devrinde (1520-1566) bir-

kaç sene Yemen beyi olup vefat et-

mitir. Söz ustasyd. Yemen'de ilk

defa Osmanl kyafetini giyip yaygn-

latrarak Osmanl Devleti'ne hizmet

eylemitir. (L 418)

Ramazan Bey Murad Bey'in oludur.

Ocaklk ile Tunus beyi olarak uzun

müddet bulundu. 1113 sonlarnda

(1702 balar) ocaklk ilga edilerek

Osmanl Devleti'nden vali talep edil-

mekle Ali Bey gönderilmitir. (L 420)

Ramazan Efendi Ulemâdandr. Ali

Paa'ya halefen kazasker oldu. 792'

de (1390) veya 793'de (1391) vefat

eylemitir. (II. 418)

Ramazan EferAdi Kastamonuludur.

Gündüz ve gece oruçlu ve devaml
namaz klar olup stanbul'da 920'de

(1514) vefat etmitir. Ermi saylan-

lardandr. (L 418)

Ramazan Efendi Kasm Çelebi hali-

fesidir. Ali Paa Zaviyesi eyhi olup

951 'de (1544) vefat etti. tibarl, âbid,

zâhiddi. (L 418; IV. 105)

Ramazan Efendi Müderris, Kefe

müftüsü olup Cemaziyelâhir 101
2
'de

(Kasm l603) vefat etmitir. Salih,

mütevekkildi. (L 419)

Ramazan Efendi Karahisarldr. Hal-

veti Muhyiddin Efendi'nin müridi

olup Bezzazistan kethüdas Hoca
Husrev, buna Bezirgan Camii ve Tek-

kesi'ni yapmtr. 1025'de (l6l6) vefat

eyledi. Cami hariminde medfundur.
Anadolu eyhlerinin umdesi olup zâ~

hid, âbid ve ekseriya oruçluydu. Yeri-

ne büyük olu Celâleddin Efendi(-^)

eyh olup vefatnda ikinci olu Ab-

dülhalim Efendi eyh oldu. 1062'de

(1652) vefat eylemitir. (L 419)

Ramazan Efendi zmirlidir. Müder-

ris olup Rebiyülevv^el 1033'de (Ocak

1624) vefat etmitir. Salih, âbiddi, (L
419)

Ramazan Efendi Kocaelilidir. Mü-
derris, sonra Konya ve Kefe mollas

oldu. 1039'da (1629/30) vefat etmi-

tir. (L 419)

Ramazan Efendi Hacoglupazarck-

ldr. IV. Mehmed'in seyahatlerinde,

Hacoglupazarc'nda iken bunun
evinde III. Ahmed domu olduun-
dan gözde olarak devlet ricali srasna

geçmiti. 1097'de (l686) defterdar-

kk"i evvel oldu, 1099'da (1688)

memleketinde ikamete memuren az-

ledildi. llOO'de (1688/89) defter emi-

ni oldu. Sonra vefat eylemitir. Oul-
lar Abdülkadir Efendi ve Abdullah

Efendi'dir. (L 419/20)

Ramazan Efendi (Ca'fer Aazâde)
Babas tacirdi. Müderris, Eyüp molla-

s oldu. Zilka'de 1105 'de (Temmuz
1694) vefat etti. Olu Mehmed Emin
Efendi'dir(^). (L 420)

Ramazan Efendi (Nâzrzâde) Mü-
derris, am, Msr, Bursa mollas ol-
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du. Sonra Edirne kads oldu. Receb

983'de (Ekim 1575) stanbul kads
olup 2 a'bân 984'de (25 Ekim 1576)

vefat etmitir. Alim, fâzl, iffetliydi.

Kelimat ve ta'likat vardr. Olu Meh-
med Efendi'dir(->). (L 418)

Ramazan Efendi (Solakzâde) Mü-
derris olup Muharrem 1059'da (Ocak-

ubat 1649) vefat etti. (II. 419)

Ramazan Halife Bayramî tarikatin-

dendir. Edirne'de yerleti. Mürid ve

duas kabul olunandr. 926'da (1520)

vefat eylemitir. Bir defa Edirneye

yamur yamayp ehirli defalarca

duaya çkdlar ise de yamur yama-m ve nihayet o kürsüye çkp salla-

nnca rahmet inmeye balamtr. (11.

418)

Ramazan Mehmed Efendi (a'ra-

nîzâde) Müderris, Yeniehir mollas

olup Muharrem 1105'de (Eylül l693)

vefat etti. ffetli ve âlimdi. (II. 420)

Ramazan Paa Cezayir daylarndan
olup 979'da (1571/72) Klç Ali Paa
yerine Cezayir beylerbeyi olmutur.

Fas'da harb edip Ebü Mervan hükü-

mete geçirdi. Birkaç sene hizmetle

vefat eylemitir. (II. 418)

Ramazan Paa (Lala) Maliyeden ye-

tiip 995 'de (1587) Anadolu defterdar

ve sonra badefterdar oldu. Sonra IIL

Mehmed'e lala olup lOOO'de (1591/

92) Kefe beylerbeyi, 1002'de (1593/

94) Karaman ve 1006'da (1597/98)

Kbrs beylerbeyi olup 1013 'de (l604/

05) vefat eyledi. Kardei Üveys Paa'

dr. Vefa'da medfundur. (II. 419)

Ramazanolu bak. Mahmud Bey

Ramazanzâde hak. Abdülkadir Efen-

di; Abdünnâfi' Efendi; Ahmed Efendi;

Emin Bey; Kudsî Mehmed Efendi;

Mehmed Çelebi (Yeilce); Mehmed
Paa; Muhtar Ahmed Paa

Ramazanzâde Mara ve Elbistan ta-

raflarnda beylikte bulunan bu eski

hanedandan beylikte bulunanlar yer-

lerinde gösterilmitir. Sonra Adana vi-

lâyetinde de II. Selim devrine (1566-

1574) kadar bulundular. Daha sonra

halka kantlarsa da torunlarndan bir

haylisi padamtr. IV. Mehmed devri

(1648-1687) ricalinden Ramazan Efen-

di'nin oullarna da "Ramazanzâde-

1er" denir ki, bu bakadr. (IV. 692)

Râmî Çelebi (Keçizâde) Edirneli-

dir. Msr kadsyla esir olup kurtul-

duktan sonra I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) ortalarnda vefat

eyledi. airdir. (lî. 367)

Râmî Efendi Sünbül Ali Efendi'

nin(-+) oludur. Müderris olup 1049'

da (1639/40) vefat etti. airdir. (IIÎ.

113)

Râmî Mehmed Paa Eyüplü Hasan

Aga'nn oludur. 1065'de (1655) do-
du. Reis ^alemine âkird olup Nâbî

Efendi ile hacca gitmi ve dönüünde
reis kesecar olmutur. 1102'de (1690/

91) beylikçi ve 1106'da (1694/95) re-

isülküttab olup 1108'de (1696/97) az-

lolunrau ve 1109'da (1697/98) ikinci

defa reisülküttab olup lllO'da (1698/

99) Nemçe'ye murahhas olup bar
antlamasn imzalamtr. a'bân 1114'

de (Aralk 1702/Ocak 1703) kubbe

veziri olup Ramazan lll4'de (Ocak-

ubat 1703) sadrazam olmutur. 1115'

de (1703/04) Kbrs valisi olmutur. 7

Cemaziyelâhir lll6'da (7 Ekim 1704)

Msr valisi olup Cemaziyelev\^el 1118'

de (Austos 1706) azledilip emekli

olarak Rodos'da karar eyledi. O sene

Zilhiccesinde (Mart 1707) orada vefat

eylemitir. Rodos'da medfundur.

Aklh, olgun, bilgili ve hesap ilminde

ustayd. Eyüp Niancas'nda bir mek-



tep yapt. air olup Divan\ vardr.

Olu ricalden Mustafa Nail Bey'dir.

(L 367)

Râmî Paazade L Mustafa'nn (hd

1695-1703) sadra2am Râmî Paa'nm
olu Mustafa Bey'e denmitir. (IV.

691/92)

Râmiz Abdollah Paa Krm hannn
reisü'Lkuzât Seyyid Feyzulah Bey'in

oludur. Babasyla birlikte 1189'da

(1775) îstanbul'a gelmi ve imtihanla

müderris olup Mahmudpaa'ya nâib

olmutur. 1213'de (1798/ 99) Msr Or-

dusu kadsna nâib oldu. Sonra hâce-

gânlk mesleine dahil olup 1217'de

(1802/03) Msr'a memur oldu. Sonra

humbarahane nâzn ve Safer 122rde

(Nisan-Mays 1806) bamuhasebeci ol-

du. Receb 1221'de (EylüLEkim 1806)

eyâletli nazr olup evval'de (Aralk)

yine bamunasebeci olmutur. Rebi-

yülevvel 12/2'de (Mays 1807) azledi-

lip Kavala'yî, sürüldü. Alemdar Musta-

fa Paa'nm destekçisi olduundan 21

Cemaziyelâhir 1223 'de (14 Austos
1808) vezir rütbesiyle Silistre valisi

olup 1 Receb 1223'de (23 Austos
1808) kapdan- derya oldu. evval

1223'de (Kasm-Aralk 1808) azledilin-

ce Rusya'ya gidip 9 Rebiyülâhir 1228'

de (11 Nisan 1813) Ruscuk'a dönü-

ünde katlolmutur. Âlim, fâzl, airdi.

Olu zzet Bey'dir. (L 367)

Râmiz Ahned Bey Silahor ve ge-

diklilerdendi. 1202'de (1787/88) ordu-

da vefat eylemitir. airdir. (L 366)

Râmiz Bey Ömer Lutfî Efendizâde

Azmî Bey'in oludur. Sadâret mektûbî

hulefâsmdan olup mümeyyiz olmu-
tu. 8 a'bân 1313'de (24 Ocak 1896)

vefat eyledi. Ya 60' geçmiti. Kar-

dei Ali Bey ise tara mutasarrflkla-

rnda hayat geçirdi. (IV. 857)

Râmiz Dede Mevlevi dervilerinden

olup 1203'de (1788/89) harpde vefat

eyledi. airdir. (L 367)

Râmiz Hasan Paa Gürcüdür. Serku-

renâ Hamd Paa'nn kardei olup

12öt'da (1844) sadâret mektûbî kale-

mine ve sonra âmedî kalemine çera
edildi. 1268'de (1852) mîrimîranlkla

Batum ve sonra Canik mutasarrfln-

da bulundu. Sonra istanbul'da ikamet-

le 15 Rebiyülevvel 13l4'de (24 Aus-
tos 1896) vefat eyledi. Nasûhî Tekke-

si'ne defnedildi. Halvetîye tarikatin-

den, dervi huylu, cömert, kerim, gü-

zel ahlâk sahibi bir zat idi. (IV. 857)

Râmiz IsmaÜ Bey Hâim Beyin to-

runu olup müderris ve molla ve s-

tanbul payesine terfi etmi ve tara

nâibliklerinde, Selanik, Beyrut, Di-

yarbekir niyabetlerinde haylice müd-
det bulunmutur. 23 Zilhicce 1312'de

(17 Haziran 1895) Diyarbekir'de ve-

fat etti. Olu Cemâl Bey'dir. (L 367)

Râmiz MehmedAa Hadmdr. Mu-
sâhib-i padiah olup a'bân 1240 'da

(Mart-Nisan 1825) vefat etti. (II. 367)

Râmiz Melm^ed Efendi (Çariçezâ-

de) Karaferyelidir. Müderris olup hac-

dan dönüünde 1173'de (1759/60)

vefat eylemitir. airdir. (L 366)

Râmiz Mustafa Bey Yeniçeri aas
Altuncu Mustafa Aga'nm oludur. Si-

lahor ve airdi. Bu senelerde (1760'

1ar) vefat etti. (L 366)

Râmiz Paa Mühendishane'den ye-

timedir. Riyâzî ilimlerde bilgi sahibi

olup az vakitte miralay, mîrlivâ ve fe-

rik olarak Mühendshane nâzn oldu.

Sultan Abdülaziz devri (1861-1876)

ortalarnda Selimiye Hastahanesi'nde

vefat etmitir. Görme zaaf vard. (II.

367)
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Ra'nâ Mustafa Efendi Nevrokoplu-

dur. Bir müddet Drama'da ikamet

edip sonra ruznâmçe kalemine girdi.

1246'da (1830/31) felçli oldu. 1248'de

(1832/33) vefat etti. airdir. (L 403)

Râsil Ahmed Efendi Divan kale-

minden çkp hâcegândan olarak çe-

itli görevlerde bulundu ve vüzerâ-y

zâm kap kethüdas iken 22 Rama-

zan 1242'de (19 Nisan 1827) vefat ey-

ledi. E^âip'de medfundur. (L 348)

Râsih Efendi Hadim müftüsü Ah-

med Efendi'nin oludur. Çelebi eyh
Said Efendi'ye damad olup tara kay-

makamlklarnda bulunarak Sultan

Abdülaziz devrinde (1861-1876) ve-

fat eyledi. airdir. (II. 348/49)

Râsil brahim Efendi Enderûnlu-

dur. 1234'de (1819) pekir aas, son-

ra anahtar aas ve yükselerek Rebi-

yülâhr 1236'da (Ocak 1821) rikâbdar,

Safer 1238'de (Ekim-Kasm 1822) çu-

kadar- ehriyâr olup Zilhicce 1239'

da (Austos 1824) Hüdâvendigâr ze-

ameti ve Haremeyn muhasebecilii

pâyesiyle saraydan çkt. Zilka'de

1253'de (ubat 1838) vefat eyledi. Ru-

melihisar'nda medfundur. air ve mû-

sikîinasd. Kardei Sâmî Efendi(-^) de

airdir. (L 348)

Râsih Mehmed Bey Karavezir yee-
ni ve silahdar Halil Paa'nm(-^) olu-

dur. Müderris iken 1219'da (1804/05)

vefat etti. 1212'de (1797/98) vefat

eden annesi yanma, Aynlkçemesi'ne

defnedildi. Olu Enderûnî Necib Bey

Zilka^de 1228'de (Kasm 1813) vefat

ederek yanma defnedilmitir. (L
348) [L 300'de vefat tarihi 1229

(1814) olarak verilmitir.]

Râsih Mehmed Efendi stanbullu-

dur. Rumeli Hisar aas, sonra hâce-

gândan olup' Zilhicce llSl'de (Nisan-

Mays 1768) vefat etü. Yalyd. air

ve hattatdr. (II. 347)

Râsih Mehmed Efendi Nakibendî

Mehmed Cc.n Efendi'nin halifesidir.

1259'da (1843) vefat etti. Ayrlkçe-
mesi'nde medfundur. Usta hattatd.

(L 348)

Râsih Mehmed Efendi Nideiidir.

Müderris ve Tophane müftüsü, Zil-

ka'de 1266'da (Eylül 1850) Erzurum

mollas, 1270'de (1853/54) ikinci de-

fa Erzurum mollas, Muharrem 1275'

de (Austos -Eylül 1858) zmir payesi

olarak az müddet sonra vefat eyledi.

Âlimdi. (L 348)

Râsih Mehined Said Efendi (Vanî-

zâde) Abddlah Efendi'nin oludur.

Akkermanî Ivlehmed Efendi'den oku-

du. 1156'da (1743) müderris, sonra

Yeniehir mollas olup 1190'da (1776)

vefat etti. ehzâdeba'nda medfun-

dur. (L 347)

Râsih Mvstafa Bey zzet Paa'nm
mühürdar Rifat Ali Bey'in(^) olu
olup kethüda kalemine girerek hâce-

gândan olup evv^âl 1239'da (Haziran

1824) vefat ederek Üsküdar'a babas-

nn yanma defnedildi. (II. 348; L
404)

Râsih Mustafa Efendi Konyaldr.

1228'de (1813) vefat eyledi. Usta air-

dir. (L 348)

Râsih Mustafa Efendi Bâb- Seras-

kerî kaleminden yetiip 1259'da

(1843) hassa ve sonra nizamiye mu-

hasebecisi. Zilhicce 1260'da (Aralk

1844) Dâr- ûra azas, Zilhicce 1268'

de (Eylül-Ekim 1852) tophane nâzn,

Cemaziyele-^^el 1270'de (ubat 1854)

Meclis-i Vâlâ azas, Zilka'de 1270'de

(Austos 1854) Dâr- ûra azas, Ce-



maziyelevvel 1271 'de (Ocak-ubat
1855) ilâveten Krm ordusu defterda-

r ve evval'de (Haziran-Temmuz) ûlâ

snf-i evveli olarak dönüünde yine

ûrâ'ya devam eyledi. 1275'de (1858/

59) ilâveten Cemile Sultan kethüdas,

1279'da (1862/63) tersane müstear
olup 4 evval 1281'de (2 Mart 1865)

malulen azledilip birkaç sene felçli

kald halde :.284'de (1867/68) vefat

etti. Kâtip, müaî idi. (L 349)

Râsih Mustafa Efendi (Bezirgân-

bazâde) Mektûbî- sadr- âlî halife-

lerinden olup hâcelik rütbesi verildi

ve Âtfzâde Öner Vahid Efendi'ye da-

mad oldu. Sonra ilerleyerek topçular

kâtibi ve süratçi nâzn, 1202'de (1787/

88) tezkire-i sânî ve 1203'de (1788/

89) tezkire-i ewel, 1205'de (1790/91)

rikâb- hümâyûn kethüdas olup

1206'da (1791/92) ordunun dönüün-
de ayrld. 15 Cemaziyelevvel 1207'de

(29 Aralk 1792) Rumeli pâyesiyle

"Râsih Paa" olarak Rusya elçisi olup

dönüte yine efendilikle defter emini

oldu. 19 Cemaziyelâhir 1210'da (31

Aralk 1795) Rumeli timar ve zeamet

nâzn, 14 Safer 1211'de (19 Austos

1796) reisülkülab olarak Msr Ordu-

su'yla gitti. Cemaziyelevvel 1215'de

(Eylül-Ekim 1800) izinle stanbul'a dö-

nüp tevkiî, 12l6^da (1801/02) defter

emini, evval 1217'de (ubat 1803)

ruznâme-i e^ael olup 14 Cemaziye-

lewel 1218'de (1 Eylül 1803) vefat et-

ti. Üsküdar'da Harmanlk'da medfun-

dur. Ya 60'd Güzel konuur, ihtia-

ma dükün, akll, vakur ve doru idi.

Olu sudûrdan brahim Edhem Efen-

di'dir. (11. 347/48)

Râsih Mustafa Efendi (Damad)
Kengnldr. M::nkarîzâde Yahya Efen-

dimin damaddr. Müderris, molla ol-

du. Rebiyülâhr 108rde (Agustos-Ey-

lül 1670) stanbul kads olup Receb'

de (Kasrm-Aralk) Anadolu kazaskeri

oldu. Muharrem 1083'de (Mays 1672)

azledilerek Rumeli payesi verildi. Re-

biyülâhr 1095'de (Mart-Nisan 1684)

vefat etti. Fâzl, karar tez veren hâ-

kimdi. Türbesi civarnda medresesi

vardr. Olu Ebûlhayr Ahmed Efendi'

dir. Damadzâdelerin atasdr. (IV. 403)

Râsih Osman Efendi (Enderûnî)
Mîrimîrandan Genç Ahmed Paa o-
ludur. Tercüme kaleminde ve sonra

Maadn Meclis'nde pek çok seneler

bulunup yaland. 8 Cemaziyelevvel

1302'de (23 ubat 1885) vefat etti. (II.

349)

Râsih Yusuf Efendi Sofyal Bykl
Hüseyin Çelebi b. Muslî oludur. Di-

van- Hümâyûn kâtibi olup 11 11 'de

(1699/1700) Mehmed Paa ile Msr'a
gidip Msr'da kald. Râmî Paa vali ol-

duunda divan kâtibi olup onunla dö-

nüü srasnda Cemaziyelevvel 1118'

de (Agustos-Eylül 1706) Tekfurda-

g'nda vefat etti. Divan sahibi airdir.

(L 347)

Râsihzâde bak. brahim Edhem
Efendi; smail Fahreddin Efendi; Nu-

rullah Mehmed Efendi

Râsihzâde III. Selim devri (1789-

1807) reisülküttablarmdan Râsih Efen-

di evlâddr ki, ulemâdan ve ricalden

olmulardr. Kazasker olan vardr.

(IV. 691)

Râsim Ahmed Efendi (Fodlaczâ-

de) Üsküdarldr. Çavuba Hüsnî

Bey'in mühürdar olup sonra inziva-

ya çekildi. 35 sene inzivada kalarak

1270'de (1853/54) vefat etti. air ve

kâtipdi. (L 350)

Râsim Ahmed Paa Bedestanî Salc

Nazif Efendi'nin olu olup 124l'de
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(1825/26) dodu. Küçük yanda an-

nesi Sakzl Mehtab Hanm'la Atina'ya

giderek ora mekteplerinde Rumca,

Franszca ve talyancay örenmi ve

sonra stanbul'a gelerek Türkçe,

Arapça ve Farsçay örenip tercüme

odasna girerek Yunan tebaasn ayr-

mak için Tophane'de kurulan komis-

yonda ve 1264'de (1848) mülteci Ge-

neral Griçoni'y Bursa'ya götürerek

180 nefer avenesini datmak memu-
riyetini yerine getirip Akdeniz filosu

tercümanlk ve politika memuriyetin-

de bulunmu ve 1266'da (1850) Sela-

nik tahrir-i emlâk memuru ve 1270'

de (1853/54) Manastr muvakkat
meclisi reisi, 1280'de (1863/64) Var-

na, 1283'de (1866/67) beylerbeyi pâ-

yesiyle Vidin kaymakam ve mutasar-

rf olmutur. 12 Zilka'de 1284'de (7

Mart 1868) vezirlikle Yanya valisi, Re-

ceb 1288'de (Eylül-Ekim 1871) Tuna,

Rebiyüle\"vel 1289 (Mays-Haziran

1872) sonlarnda Karahisar- arkî ve

Cemaziyelâhir 1289'da (Austos 1872)

Trabzon valisi olup Rebiyülev\"el

1290'da (Mays 1873) azledildi. Ra-

mazan 1290'da (Kasm 1873) îkodra

valisi olup Rebiyülâhr 1291'de (Ma-

ys-Haziran 1874) azledilip a'bân
1291'de (Eylül-Ekim 1874) Konya va-

lisi olup Zilka'de'de (Aralk) azledildi.

Zilhicce 1291'de (Ocak 1875) zmir

valisi, Rebiyülevvel 1292'de (Nisan

1875) azledilip Cemaziyelâhir 1292'

de (Temmuz 1875) ikinci defa Trab-

zon valisi, Rebiyülevvel 1294'de (Mart-

Nisan 1877) Selanik, Rebiyülâhir'de

(Nisan-Mays) üçüncü defa Trabzon

valisi ve Cemaziyelevvel 1 294'de

(Mays-Haziran 1877) azledilip Mu-
harrem 1295 (Ocak 1878) sonunda

ehremini ve 17 Rebiyüle^^el 1295'

de (21 Mart 1878) azledilip ertesi gün
Hüdâvendigâr valisi ve Cemaziyelâ-

hir 1295'de (Haziran 1878) ikinci de-

fa Yanya valisi olup Rebiyülâhir 1297'

de (Mart-Nisan 1880) azledilmi ve

sene sonunda Trablusgarp valisi olup

1314 balarnda (1896 ortalar) azledil-

mitir. Sene sonlarnda (1897 balarn-

da) ûrâ-y Devlet mülkiye dairesi aza-

s olup 19 Cemaziyelevvel 1315'de (16

Ekim 1897) Kanlca'da vefat eyledi.

Doru, iffetli, zekî ve tedbirliydi. (IV.

856/57)

Râsim Ali Efendi Divan- Hümâyûn
kaleminden yetiip 1223'de (1808)

kesedar olarak birkaç sene sonra ve-

fat eyledi. (II 350)

Râsim Feyzollah Efendi (a'bân-

zade) Kad olup 1206'da (1791/92)

vefat etü. Gönül ehliydi. (II. 350)

Râsim Hasan Efendi umnu'da bir

attarn oludur. Sonra tabur kâtibi

olup Sultan Abdülmecid devri (1839-

186) sonlarna yetiti. airdir. (L 350)

Râsim Mehmed Aa Saraydan yeti-

me olup hazine vekili, Cemaziyelevvel

1273'de (Oca^ 1857) dârüssaâde aas
olup 1 Zilhicce 1273'de (23 Temmuz
1857) ayrlarak Çamlca'da kökünde
oturmakta iken 15 evval 1291'de (25

Kasm 1874) vefat etti. Yahya Efendi

Tekkesi'nde medfundur. Servet ve

temkin sahibiydi. (II. 350)

Râsim Mehmed Efendi (Çelebi

Efendi) Erikapldr. Molla Ak Ca-

mii imam Yusuf Efendi'nin oludur.

Annesinin babas, Yataan Camii

imam ve zaviye bânîsi Hakikîzâde

Osman Efendi'nin olu Mustafa Efen-

di'dir. Yedikuleli Emir, yani Seyyid

Abdullah Haimî Efendi akirdidir.

Devrinde reisülhattatîn olup 15 a'

bân ll69'da (15 Mays 1756) vefat etti.

Savaklar'da, Karaküçük Hafz Efen-

di'nin yannda medfundur. Halveti ve



hüsnühal ile maruf, âbiddi. Birçok

eseri olup pek çok mushaf- erife ve

Delâil yazp abdestsiz kalemi divite

sokmamtr. Her ay 70 bin Fâtiha-i

erife okurdu. akirdi çokçadr. air

olup Divan' vardr. Olu hattat Meh-

med Reid Efendi' dir. Kardei air Râ-

d Süleyman Efendi'nin(-^) olu u-
ayb Ruhî Efendi, Baltaczâde Mustafa

Paa'ya divan kâtibi olup vefat eyle-

mitir. Dier kardei Vâsk brahim

Efendi'dir(->^ Râsim Efendi'nin olu
Mehmed Reid Efendi Zilka'de 1228'

de (Kasm 1813) vefat etti. Babas ya-

nnda medfun olup hattatlarn me-
hurlanndandr. (II. 349)

Râsim Mustafa Efendi Kalemden

yetiip hâcegândan olarak 1200'de

(1786) piyade mukabelecisi olup III.

Selim devri (1789-1807) balarnda

vefat eyledi. :iL 350)

Râsim Mustafa Efendi (Hafz) En-

derûnîdir. Yetierek tülbend aas
olup 3 Zilhicce 1243'de (16 Haziran

1828) vefat etti. Karacaahmet'de med-

fundur. (L 330)

Râsim Mustafa Efendi (Hafz)

(Hac) Kadköylüdür. Babâli'den

yetierek reis kesedar, azilden sonra

evval 1244'de (Nisan 1829) küçük

evkaf muhasebecisi olarak 24 a'bân

1246'da (7 ubat 1831) vefat etti. Ka-

dköy'de Misafir Mezarl'nda med-

fundur. (L 350)

Râsim Ömer Efendi (Hac) 1192

de (1778) dodu. Defterdar kalemin-

de mümeyyiz ve sonra kesedar oldu.

1247'de (1831/32) memur olarak Say-

da'ya gitti. 1248'de (1832/33) mevku-

fatç, 1254'de (1838) maliye tezkireci-

si olarak 1262'de (1846) vefat etti.

Edip, airdir. (II. 350)

Râsim Paa Tophane beylerinden

olup tophane frnnda çalm ve

sonra miralay olarak, sonra livâlkla

Akdeniz Bogaz'na memur olup 1303'

de (1885/86) orada vefat eylemitir.

(11. 350)

Rast bak. Mehmed Aga

Râid AbduUal Efendi Bosnal
olup müderris ve Rebiyülâhir 1274'de

(Ekim-Kasm 1857) îzmir payesi ol-

du. Sonra vefat eyledi. (L 355)

Râid Abdullah Efendi (Seyyid)

(Pamakçzâde) Müderris, devriye

mollas, 1259'da (1843) Badad mol-

las olarak sonra vefat etti. (II. 354)

Râid Abdurrahman Efendi eyh
Abdullah Efendi'nin olu mevâlîden

Bosna kads eyhzâde Said Mehmed
Efendi(-^) oludur. Müderris iken 1

Cemaziyelevvel 1233'de (9 Mart 1818)

vefat etti. Eyüp'de medfundur. (II.

353; III. 36)

Râid Ahmed Bey Meclis-i Muhase-

be azasndan olup Rebiyülevvel 1287'

de (Haziran 1870) vefat etti. Seyitah-

metderesi'nde medfundur. (L 356)

Râid Ahmed Efendi Sa'dîye tarika-

tndan olup Ahmed shak Efendi'

nin(-^) yerine Fmdkîzâde Dergâh'

na eyh oldu. 5 Rebiyülâhir 1245 'de

(4 Ekim 1829) vefat etti. Tekkede

medfundur. Yerine Ahmed Efendi(-^)

geçti. (L 283)

Râid Ahmed Efendi Diyarbekir

ulemâsndan Es'ad Paa'mn kitapçs

ve devriye mollasyd. 1270'de (1853/

54) Diyarbekir'de vefat eyledi. (II.

355)

Râid Ahmed Efendi Fetvâhane'de

bamüsevvid ve müderris iken Cema-

ziyelâhir 1271'de (ubat-Mart 1855)

Galata mollas oldu. Daha sonra vefat

etti. (L 355)
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Râid Ahmed Efendi Çerke asll-

dr. Yetierek Nafiz Paa'ya ve sonra

Reid Paa'ya kethüda olmu ve ir-

ket-! Hayrîye ve dare-1 Mahsusa mü-

dürlüünde bulunarak nihayet 15-20

sene kadar 1. Daire müdürlüünde ve

harem-i hümâyûn masârifat nazâretin-

de bulunmu ve 13 Zilhicce 1312'de (7

Haziran 1895) vefat ederek Sultan

Mahmud Türbesi'ne defnolunmutur.

Tedbirli ve güçlü bir zat idi. (L 357/

58)

Râid Ahmed Efendi (Benlizâde)

Müderris, Yeniehir, Zilka'de 1210'da

(Mays 1796) Msr, Muharrem 1214'

de (Haziran 1799) Mekke mollas, Zil-

ka'de 1218'de (ubat-Mart 1804) s-

tanbul, 1228'de (1813) Anadolu paye-

si olup Rebiyülâhr 1231 'de (Mart

1816) ehirköyü arpal ile emekli

iken vefat etü, Çaramba'da, türbesin-

de medfundur. Bir çemesi vardr.

Oullar Es'ad Mehmed Efendi ve Sa-

bit Efendi'dir. Üçüncü olu Nu'man

Mehmed Efendi 1235'de (1819/20) ve-

fat etti. Fâtih civarnda medfundur. Bir

de torunlarndan dier Es'ad Mehmed
EfendK-^) vardr. (II. 352)

Râid Ahmed Efendi (Hac) Müder-

ris olup Rebiyülevvel 1267'de (Ocak

1851) vefat etti. (L 355)

Râid Ahmed Efendi (Hac) Fikrî

Efendi'nin(->) oludur. Müderris olup

25 Rebiyülev\.^el 1269'da (6 Ocak

1853) vefat etti ve Sultan Bâyezid

kabristanna defnedildi. (IV. 25)

Râid Ali Efendi (Ayntabîzâde) Sa-

dâret mektûbî kalemine girip orada

serhalife olmu ve Zilhicce 1273'de

(Temmuz-Agustos 1857) maarif mek-

tupçusu olup Cemaziyelevvel 1285'

de (Agustos-Eyül 1868) azledilmi,

a'bân 1288'de (Ekim-Kasm 1871)

kap kethüdas olup ûiâ smf- evveli

rütbesini elde eylemitir. 6 Cemaziye-

lewel 1312'de (5 Kasm 1894) vefat

edip Hüdâî Tekkesi'ne defnedilmi-

tir. Ulemâ ve uarâdan olup Tarih -i

Enbiyas vardr. Franszca bilirdi. Ya-

90'a yakm ve doru idi. (II. 358)

Râid b. Mukâmis Basra'y Osmanl
Devleti'ne teslim eden Arab yiididir.

Basra valiliinde ibka olundu. Vefa-

tnda, oglv Mâni' dahi mehur oldu.

(II. 350)

Râid Bey (Feyzî Beyzade) Müderris

olup 1246'da (1830/31) tahrir memuru
oldu ve sonra vefat etti. (II. 354)

Râid Bey (Sultauzâde) Enderun'

dan yetimedir. 1230'da (1815) çuka-

dar- ehrivârî olarak sonra vefat etti.

(lî. 352; I. 289)

Râid Ebûbekir Efendi Devriye

mevâlîsinden olup bu senelerde

(1880'ler) vefat eyledi. (II. 357)

Râid Efendi Ayntabldr. Nurî Paa'

ya divan kâtibi olup 1239'da (1823/

34) ehid oldu. airdir. (II. 353)

Râid Efendi Âlâiye'de bradldr.

Kad olup 1267'de (1851) Musul'da

vefat eyledi. airdir. (II. 354)

Râid Efendi Maliyeden yetiip Dâr-

ûra kâtibi, 1259'da (1843) Hassa or-

dusu bakâtibi oldu ve 1267 (1851) ta-

rihinden sonra Nide, Samako, Amas-

ya kaymakamlklarnda bulunup bu

senelerde Cl850'ler) vefat etti. airdir.

(L 355)

Râid Efendi Mektûbî-i defterî hali-

felerinden olup 1245'de (1829/30) ve

1247'de (:.831/32) tarihçi, sonra ke-

sedar ve 1 254'de (1838) maliye tezki-

recisi olarak Sultan Abdülmecd dev-

ri (1839-1861) balarnda vefat eyle-

di. (II. 354)



Râîd Efendi Meclis-i Tedkikat-

er'îyye azasndan olup 19 Safer 1298'

de (21 Ocak 1881) vefat etti. Dersiam

ve müderris di. (L 357)

Râîd Efendi (Hac) Ticaret Meclisi

azasmdan olup 1273'de (1856/57)

vefat ederel: Eski Menzilhane'ye def-

nedildi. (L 355)

Râid Efendi (Hac) Uzun müddet
tara rüsumat nezâretlerinde, maliye

defterdarlklarnda, sonradan Meclis-i

Maliye azakgmda, sonra meskûkat-

ahane müdürlüünde bulunmu ve

Receb 1306 da (Mart 1889) azledilmi

olarak vefat eylemitir. Doru ve ya-
lyd. (L 357)

Râid Efen.d (Seyyd) eyhülislâm

Tekkesi eyhi Hafz Ali Efendi'nin o-
lu olup eyh idi. 1259'da (1843) vefat

ederek Eyüp'e defnedildi. Hattatdr.

(L 354)

Râid Hamideddin Meuned Efen-

di (Hannanîzâde) Müfett-i sadâ-

ret Ali Efendi'nin olu ve müderris

olup 1287^ de (1870) vefat ederek

Haydarpaa'ya defnolundu. (L 357)

Râid IbraMm Efendi Aynî Efendi'

nin akirdi olup 1227 'de (1812) do-
du. Deâvî kesedar yama, 1256' da

(1840) kesedar ve sonra baz \üzerâya

divan kâtibi olup bu senelerde (1850'

1er) vefat etü. airdir. (L 355)

Râid Ibnhim Efendi Taraldr.

1227'de (1812) dodu. Necib Paa'ya

intisapla deâvî kesedar yama, 1256'

da (1840) kesedar ve sonra \aizerâya

divan kâtibi ve sonra ticaret ilâmat

bakâtibi odu. Nihayet kap kethü-

das ve ûlâ e^^^eli ricalinden olarak

bir hayli müddet o halde kalm ve

1310 sonlarnda (1893 ortalar) vefat

etmitir. Tedbirli, akll, kâtip, air, te-

miz kalpli bir zat idi. (II. 358)

Râid shak Bey (Hamzazâde)
(Hac) Bidislidir. 1243'de (1827/28)

vefat etti. Karacaahmet'de medfun-

dur. (L 354)

Râid Melutned Bey Selânikli Seyyid

Mustafa Paa'nm torunu, Feyzî Ab-

durrahman Bey'in(-+) oludur. Mü-
derris olup 1246'da (1830/31) tahrir

memuru olmutu. Bu senelerde (1830'

1ar) vefat etmitir. (IV. 42)

Râid Mehmed Bey Çirmen muta-

sarrf Hac Mustafa Paa'nm oludur.

Silahor ve kapcba olup II. Mah-

mud devri (1808-1839) sonlarnda

vefat etti. (II. 354)

Râid Mehmed Bey Maliyeden yeti-

ip sergi mümeyyizi, Receb 125
6
'da

(Eylül 1840) masârifat muhasebecisi

olmu ve Receb 1265 'de (Mays-Hazi-

ran 1849) azledilip Zilka'de 1265'de

(Eylüi-Ekim 1849) ikinci defa tayin

edilmi, 1271 'de (1854/55) ûlâ snf-
evveli olup 17 Muharrem 1273'de (17

Eylül 1856) vefat etmitir. Olu hazi-

ne~i hassa reis-i sânîsi Mahmud Bey'

dir. (L 355)

Râid Meuned Bey (Hac) Sârim

brahim Paa'nm oludur. Müderris

ve Yeniehr-i Fenâr mollas olup 22

Muharrem 1219'da (3 Mays 1804) ve-

fat etti. Rumelihisar'nda, Kayalar'da

annesinin yannda medfundur. air

olup Divaît vardr. (L 352)

Râid Melmed Bey (Halil Hamid
Paazade) Arif Bey'in oludur. Mü-
derris, 1245'de (1829/30) Eyüp ve

1248'de (1832-33) Msr mollas olup

13 a'bân 1250'de (15 Aralk 1834)

vefat etti. Haydarpaa'da medfundur.

airdi. (II. 354)

Râid Mehmed Bey (Köprülüzâ-

de) 1262'de (1846) vefat edip dedesi

türbesine defnedildi. (L 354)
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Râid Mehmed Bey (Melek Paaza-

de) Abdülkadir Bey'in oludur. Mü-

derris, evval 1266'da (Austos 1850)

Yeniehir mollas ve srasyla Safer

1283'de (Haziran-Temmuz 1866) Mek-

ke payesi olarak 1295 (1878) ylndan

sonra vefat eyledi. Yal ve laubali idi.

(L 357)

Râid Mehmed Bey (Tmakçzâ-
de) (Hac) Mustafa Bey'in oludur.

Müderris, Cemaziyelevvel 1283'de

(Eylül-Ekim 1866) Selanik, sonra M-
sr mollas olup azledilmi olarak 19

Cemaziyelevvel 1301'de (17 Mart

1884) vefat etti. Üsküdar'da, Duvardi-

bi'nde medfundur. (II. 357)

Râid Mehmed Efendi Mevâlîden

Malatyal Mustafa Efendi oludur.

Müderris, 1134'de (1721/22) Haleb

mollas, ll42'de (1729/30) Mekke pa-

yesi, o sene îran sefiri, a'bân ll42'de

(ubat-Mart 1730) stanbul kads ola-

rak Rebiyülevvel ll43'de (Eylül-Ekim

1730) azledildi. Cemaziyelevvel 1147'

de (Ekim 1734) Anadolu kazaskeri

olup Safer ll48'de (Haziran-Temmuz

1735) azledildikten sonra Malatya'da

vefat eylemitir. Fâzl ve airdi. Eserle-

ri: Adma mensup Tarih, Divan, Olu
brahim Edhem Efendi'dir(-^). Dier

olu AbdülbâkîEfendi'dir(-^). (II. 351)

Râid Mehmed Efendi Müderris ve

saray tabiblerinden olup 2 Cemaziye-

lâhir 1210'da (14 Aralk 1795) vefat

etti. Erikap'da medfundur. (L 351)

Râid Mehmed Efendi Ruznâme-i

e\^el Pepe Hasan Efendi oludur.

Kethüda kalemine halife, Safer 1202'

de (Kasm-Aralk 1787) tezkire-i sân,

sonra süvari mukabelecisi, Zilka'de

1208'de (Haziran 1794) bamuhase-

be pâyesiyle smail bina emini, sonra

süvari mukabelecisi, Receb 1223'de

(Austos-E^dül 1808) defter emini, 11

Zilka'de 1223'de (29 Aralk 1808) sa-

dâret kethüdas ve Zilhicce'nin son

gününde de (15 ubat 1809) am def-

terdar oluf ) Karahisar'a varnda Ce-

maziyelevvel 1224'de (Haziran-Tem-

muz 1809) vefat etti. Olu Rzâ Efen-

di'dir(->). (II. 352)

Râid Mehmed Efendi Divan kale-

mi kâtiplerinden Kayserili Ca'fer

Efendi oludur. Il67'de (1753/54)

dodu. 1188'de (1774) beylikçi kese-

dar, 1195'de (1781) Divan- Hümâ-

yûn beylikçisi ve evval 11 98'de

(Agustos-Eylül 1784) mektûbî-i sadr-

âlî olarak ^ Receb 1199'da (13 Mays
1785) azledildi. 8 Rebiyülevvel 1200'

de (9 Ocak 1786) ikinci defa beylikçi,

1202'de (1787/88) reisülküttab olup

ordu ile gittiyse de 13 Muharrem 1203'

de (14 Ekim 1788) reis vekili olarak

dönerek 1206'da (1791/92) ordunun

dönüünde çavuba, 19 Muharrem

1207'de (6 Eylül 1792) ikinci defa re-

isülküttab olarak 23 Muharrem 1209'

da (20 Austos 1794) azledildi. ev-

val 1209'da (Nisan-Mays 1795) defter

emini. evval 1210'da (Nisan 1796)

tersane emnni ve 25 Safer 121 2'de (19

Austos 1797) üçüncü defa reisülküt-

tab olup 15 Ramazan 1212'de (3 Mart

1798) vefa: etti. Bâyezid'de medfun-

dur. Çok zeki, anlayl, ar bal, cö-

mert ve kalemine çabuktu. Olu s-

kender Mehmed Bey'dir(->). Kayn
Mehmed Salim Efendi 1228'de (1813)

vefada Bâvezid'e defnedildi. Kethü-

das Hafz Mehmed Efendi(-^), mü-

hürdar Yusuf evki Efendi(-^), yee-

ni Mehmed Kelim Efendi'dir. (L 351)

Râid Meîmed Efendi air Nüzhet

Efendi'nin oludur. 1195'de (1781)

doup 1231'de (1816) vefat eyledi.

airdir. (L 352)



Râid Mehmed Efendi Defterdar-

kk- evvel Mazhar Efendi'nin olu-
dur. 1232'de (1817) vefat eyledi. Sü-

leymaniye'ce medfundur. (L 352)

Râid Mehmed Efendi Dimetokal

Seyyid Emin Mehmed Efend'nn(-^)

oludur. Müderris olup 1 Ramazan
1232'de (15 Temmuz 1817) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. (L 352; IV. 274)

Râid MeJamed Efendi 1218de
(1803/04) dodu. Kaleme girip sonra

kâtiplikle Msr'a gitti. Döndükten
sonra Ahmed Paa'ya ve Rzâ Paa'ya

divan kâtibi, 1264'de (1848) stanbul

muhasebecisi, sonra Trabzon defter-

dar, 1270'de (1853/54) azledilip ev-
val 1271 'de (Haziran-Temmuz 1855)

Dâr- ûra rzas ve bina emini olup

emekliyken Zlka'de 1290'da (Ocak

1874) vefat etti. airdir. (L 356)

Râid Mehrned Efendi Geredelidir.

Zlka'de 12'75'de (Haziran 1859) z-

mir mollas oldu. Daha sonra vefat

eyledi. (L 355)

Râid Mehmed Efendi zmir güm-
rükçüsü olup 1 Receb 1285 'de (18

Ekim 1868) vefat etti. Güzel yazsyla

tannm olup varlkl ve zengindi.

Eyüp'de medfundur. (L 356)

Râid Mehmed Efendi (Dürrîzâ-

de) Arif Efendi oludur. Müderris

iken 1204'de (1789/90) vefat ederek

Erikap'ya defnedildi. (II. 351)

Râid Mefcmed Efendi (Fahred-

dinzâde) Devriye mollas olup ev-
val 1254'de (Aralk 1838/Ocak 1839)

vefat etti, (II. 354)

Râid Mehmed Efendi (Hamma-
mîzâde) Seânik kads Hammamîzâ-
de Ali Efendi'nin oludur. 1181 'de

(1767/68) müderris, a'bân 1210'da

(ubat 1796) Haleb, 1218'de (1803/

04) am mollas, Muharrem 1221'de

(Mart-Nisan 1806) Mekke ve Cemazi-

yelâhir 1226'da (Hazran-Temmuz
1811) stanbul kads olup 1227'de

(1812) azledildi. 1 Zilka'de 1235'de

(10 Austos 1820) Anadolu kazaskeri

ve evval 1236'da (Temmuz 1821) Ru-

meli payesi olarak Muharrem 1238'de

(EylüLEkim 1822) vefat edip Haydar-

paa'da, dedesi Mustafa Aa yanma
defnolundu. Kerim ve sert dilliydi.

Mirzazâde Neylî Ahmed Efendi'nin

olu Hamid Efendi'nn kz Fatma

Hanm zevcesiydi. Olu sudûrdan Ali

Rzâ Efendi' dir. Dieri Velîyeddin

Efendi gençliinde vefat etti. Biri de

Mustafa Asm Efendi'dir(->). Dier
olu Mehmed Tevfik Efendi daha ev-

velce ve torunu Hasan Molla b. Meh-
med Tevfik Efendi 1238'de (1822/

23) ve oullarndan Ali Rzâ Efendi

1222'de (1807) vefat ettiler. Kz âki-

re Hanm' Açzâde Mehmed Efendi

nikahlad, o da vefat eyledi. (L 353)

Râid Mehmed Efendi (îvâz Paa-
zade) brahim Bey'in(->) torunu,

Mustafa Bey'in olu olup müderris

iken 1223'de (1808) vefat eyledi. De-

desi civarnda medfundur. (L 352) [I.

144'de "brahim Bey olu sudûrdan

Mustafa Bey'in vefatnda onun olu
Râid Mehmed Bey için müderrislik

rütbesi ricasnda 'mültehi oldukta ve-

rilsin' diye irade çkmt. Bu genç,

müderris olup 3 Zilhicce 1231 'de (25

Ekim 1816) vefat edip dedesinin ya-

nma defnedildi" denmektedir.]

Râid Mehmed Efendi (Kevâkibî-

2âde) Feyzullah Efendi'nin oludur.

1189'da (1775) müderris, 1221'de

(1806) Selanik, Rebiyülâhir 122rde
(Haziran-Temmuz 1806) Bursa molla-

s, Rebiyülâhir 1229'da (Nisan 1814)
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Mekke payesi, Cemaziyelâhir 1232'

de (Nisan-Mays 1817) stanbul kads,

1238 sonlarnda (1823 ortalar) Ana-

dolu payesi olarak 19 Receb 1239'da

(20 Mart 1824) vefat etti. Üsküdarda

medfundur. Fenn-i sakka ve fetva ter-

cümelerine intisab vard. Mekke pâ-

yeli Mehmed Emin Efendi oludur.

(L 353)

Râid Mehmed Efendi (Seyyid)

Bursaldr. Müderris, 1272'de (1856/

56) Mara kads, e\^^âl 1274 'de (Ma-

ys-Haziran 1858) Beyrut mollas ol-

du. Daha sonra vefat etti. (II. 355)

Râid Mehmed Efendi (Seyyid)

(Konevîzâde) Mevâlîden Konyal
Hasan Efendi'nin oludur. Müderris,

Haleb, bilâd- hamse, 1257-'de (1841)

Medine mollas, 15 a'bân 1264'de (17

Temmuz 1848) stanbul kads, Zilhic-

ce 1265'de (Ekim-Kasm 1849) Anado-

lu payesi olarak 10 Muharrem 1266'da

(26 Kasm 1849) vefat eyledi. Sur d-
nda babas yannda medfundur.

Alimdi. Olu Sadreddin Efendi'dir. (II.

354)

Râid Mehmed Efendi (Topçuba-
i2âde) Hâcegândan kalyonlar kâtibi

ve sonra divan kalemi serhalifesi

olup 3 Zilhicce 1270'de (27 Austos
1854) vefat etti. Haydarpaa'da med-
fundur. (II. 355)

Râid Mehmed Efendi (Uryânîzâ-

de) Uryânî Osman Efendi torunudur.

Müderris, E\âîp kads, sonra fet\'^â

emini, Muharrem 1232'de (Kasm-Ara-

lk 1816) biIâd- hamse, sonra Mekke
ve 1236-'da (1820/21) stanbul payesi

olarak CemaziyeleAA'-el 1237'de (ubat

1822) vefat eyledi. Egrikaprda med-
fundur. Fakih, âlimdi. (II. 353)

Râid Mehmed Paa Dramal Hasan

Paa'nm olu olup 1240^da (1824/25)

dodu. 1260'da (1844) Avrupa'da

tahsil edip 1265'de (1849) Ahkâm-
Msriyye a;:as oldu. 1267'de (1851)

stanbul'a gelip tercüme kalemi hali-

fesi, 1270x;e (1853/54) Erdek, sonra

Tekfurdag ve Tulça kaymakam, Re-

biyülevvel 1278'de (Eylül 186l) Ru-

meli beylerbeyi pâyesiyle kodra, Zil-

hicce 1278'de (Haziran 1862) Belgrad,

a'bân 1280'de (Ocak 1864) Vidin mu-
tasarrf ve 16 Cemaziyele\^^el 1281'de

(17 Ekim 1864) azledilip 10 Receb

128rde (9 Aralk 1864) vezirlikle z-
mir, 2 Rebr"vâile\'A'^el 1282'de (26 Tem-

muz 1865) Suriye valisi oldu. Cemazi-

yelâhir 1288'de (Agustos-Eylül 1871)

azledilip Rebiyüle\"^^el 1289 'da (Ma-

ys 1872) Edersek ve Yenipazar ve 20

Cemaziyelâhir 1289'da (25 Austos
1872) Bosna valisi olup Zilka'de 1289'

da (Ocak 1873) azledildi. 11 Muhar-

rem 1290'da (11 Mart 1873) nâfia nâ-

zn, 8 Rebi^njlevverde (6 Mays) hari-

ciye nâzn, 23 Cemaziyelev\"el 1291'

de (8 Temmuz 1874) Viyana sefiri, 8

ewâl 1292'de (7 Kasm' 1875) ikinci

defa haricive nâzn olup 3 Cemaziye-

lewel 1295'de (27 Mays 1876) vefat

etti. Tedbirli, güçlü, dil bilir, kâtip, a-
irdi. Haydar Bey adnda bir olu var-

dr. (II. 356/57)

Râid Mehmed Paa (Hac) Yemen
gümrükçüsü Mustafa Aga'nm olu
olup 1220'de (1805) dodu. Ende-

rûn^dan yetierek 1243'de (1827/28)

hassa Silahoru, ardndan süvari ko-

laas oldu. Binba ve kaymakam ol-

duktan sonra Kars kaymakam, 1250'

de (1834/35) Dâr- ûraya muvakka-

ten aza, sonradan Harput miralay,

1256'da (1840) süvari mîrlivâs ve Ker-

belâ kaymakam, Rebiyülevvel 1264'

de (ubat 1848) feriklik ile Beyrut ku-

mandan, '1266'da (1850) Dâr- ûra



azas, 1277*de (I86O/6I) hac emiri,

Zilhicce 1278'de (Haziran 1862) Dâr-

ûra reisi, Receb 1279 ortalarnda

(Ocak I863 balan) müirlikle seras-

ker, 40. günü 5. Ordu müiri olup Ra-

mazan 1280'de (ubat 1864) azledil-

di. ewâi 1283^de (ubat 1867) se-

lâmlk resm-i âlîsine memur olarak

23 Muharrem 1292'de (1 Mart 1875)

vefat etti. Sâdk, cesur, tedbirli, akl-

lyd. am ve Bandrma'da birer cami

yaptysa da vakfn tanzim edemedi.

Orta boylu, güzel yüzlüydü. (L 356)

Râid Mustafa Bey Kalemden yeti-

erek hâcegândan oldu. Cizye muha-
sebecisi, ll48'de (1735/36) yeniçeri

kâtibi, azilcen sonra sipahiler kâtibi,

evv^âl 1158'de (Kasm 1745) atl mu-
kabelecisi, nihayet kk- sâlis ve son-

ra kk- sânî defterdar oldu. 1172'de

(1758/59) vefat eyledi. E>âip'de med-
fundur. (IV. 435)

Râid Mus:afa Bey Mâbeyn-i hümâ-

yûn kâtibi Said Bey'in oludur. Mek-
tubî-i defterî halifelerinden olup ev-
val 1247'de (Mart 1832) hâcegânlkla

maliye mümeyyizi, evval 1260'da

(Ekm-Kasm 1844) beytülmal müdü-
rü, sonra evâmir-i maliye müdürü,

azilden sonra Receb 1261 'de (Tem-

muz 1845) tekrar evâmir- maliye mü-
dürü olarak pek çok zaman bu hiz-

mette bulunup 18 Rebiyülâhir 1282'

de (10 Eylül 1865) vefat etti. Aynlk-

çemesimde medfundur. Edipdi. (II.

355/56)

Râid Mus^tafa Bey Mîrahûr- evvel

Abdüllâtif Beyin torunudur. Babas
ibrahim Efendi'dir. Sadâret mektûbî

ve âmedî kalemlerine girip hâcegân

oldu. 1236^da (1820/21) Rodos mu-
kataacs ve 1237'de (1821/22) ulûfe-

ciyân- yesâr kâtibi ve 1243'de (1827/

28) haremeyn mukataacs olarak

nâm kazanm ve 1247'de (1831/32)

defterdar- kk- sânî olmutur. 1249'

da (1833/34) azl ve emekli olup yal
iken 1277'de (I86O/6I) vefat edip

Eyüp'de dedesinin yanma defnedil-

mitir. Ricalden Abdülkadr Efendi'ye

damad olmutu. Olu Hac Mehmed
Arif Bey 1288'de (1871) vefat ederek

Üsküdar'a defnedildi. (IV. 477/78)

Râid Mustafa Efendi (Sahhaflar

eyhizâde) Msr mollas Seyyid Ah-

med Efendi'nin(~*) büyük oludur.

Müderris olup 1217'de (1802/03) ve-

fat eyledi. Ogîu sudûrdan Mustafa

Nazif Efendi'dir. (I. 276; II. 352) [II.

352'de vefat tarihi 1227 (1812) olarak

gösterilmitir.]

Râid Mustafa Efendi (eyh^âde)
Filibelidir, brahim Edhem Efendi'nin

olu olup Samako tahrirat kâtibi iken

1267'de (1851) vefat eyledi. airdir.

(II. 354)

Râid Mustafa Paa Topçu ümerâ-

sndan olup 1293 'de (1876) vefat ey-

ledi. Sâdk bir pîrdi. Damad ricalden

Tâhir evkî Efendi'dir. (II. 356)

Râid Osman Paa (Mektûbîzâde)

Kapan naibi, 1250'de (1834/35) mîrî

kâtibi ve muhallefat kassâm olup

1252'de (1836/37) zmir mollas oldu.

Sonra mülkiye mesleine aimp Ay-

dn kaymakam olup a'bân 1267'de

(Haziran 1851) Trabzon müfettii ve

Rebiyülevvel 1269'da (Aralk 1852)

Lâzistan mutasarrf, Rebiyülâhir 1270'

de (Ocak 1854) Zimemât Komisyonu
reisi ve Rebiyülâhir 1271 'de (Ocak

1855) zaptiye muavini olup ev\^âl

1271'de (Haziran-Temmuz 1855) az-

lolundu. Sonra 1272'de (1855/56) za-

hire müdürü olup Zilka'de 1272'de

(Temmuz 1856) ûlâ snf- e^^eli, 1273

1359



1360

ortalarnda (1857 balar) ehremini,

Zilka'de 1274'de (Haziran-Temmuz

1858) Meclis-i Vâlâ azas olup ev\^âl

1276'da (Nisan-Mays 1860) Meciis-i

Tanzimat azas ve Muharrem 1277'de

(Temmuz-Agustos 1860) vezirlikle z-

mir valisi olmutur. Rebiyülevvel 1278'

de (Eylül 186l) azlolunup Ramazan

1279'da (ubat-Mart 1863) Cezâyir-i

Bahr-i Sefid valisi olup 9 a'bân
1280'de (19 Ocak 1864) azlolundu. 4

Muharrem 1298'de (7 Aralk 1880) ve-

fat etti. Rumeiihisar'nda, Kayalar kab-

ristannda medfundur. Simas ve sözü

irin, kssac ve hosohbet olup ileri

idarede hali orta idi. (III. 450/51)

Râîd Paa Bagdad karantina müdü-

rü olup 1273'de (1856/57) mîrimîran-

lkla Basra mutasarnh oldu. 1274'de

(1857/58) ayrld ve sonra vefat eyle-

di. (II. 355)

Râid Paa Tabibiikten yetiip mîriivâ

ve shhiye dairesine aza olarak 1300'

de (1883) vefat eyledi. (II. 357)

Râidzâde bak. brahim Edhem Efen-

di (Seyyid); Muhsin Mehmed Efendi

Râidzâde Tarihçi Râid Efendi olu-

na dendii gibi, L Abdülhamid devri

(1774-1789) ricalinden Kayserili Râ-

id Efendi oullarna da dendi. Biri

kazasker olmutur. (IV. 691)

Râtib Ahmed Bey Râif Mehmed Pa-

a'nn(-^) oludur. Harem-i erif eb-

niye müdürü iken a'bân 128
5
'de

(Kasm-Aralk 1868) vefat etmitir. (I.

300; il 345)

Râtib Ahmed Paa (Damad- eh-
riyâfî) Topal Osman Paa'nm olu-

dur. 1148 'de (1735/36) mîrimîranhk

ile Mora muhassl olup babasnn e-
hâdetinde vezirlik verildi. Cemaziye-

lâhir 1153'de (Eylül 1740) Rumeli va-

lisi oldu. Daha önce III. Ahmed'in kz
Aye Sultanla evlendi. 1156'da (1743)

kapdan- derya, 1157'de (1744) ikinci

defa Mora ^/alisi oldu. Receb 1159'da

(Temmu2-/:-gustos 1746) Hanya, Ra-

mazan'da (Eylül-Ekim 1746) Agrboz,

evval ll6l'de (Ekim 1748) tekrar

Rumeli, sonra ikinci defa Agrboz,

sonradan Aydn ve üçüncü defa Agr-

boz, Cemaziyelâhir ll64'de (Mays

1751) üçüncü defa Mora, Rebiyülev-

vel ll65'de (Ocak-ubat 1752) Trha-

la, evvâl'de (Austos) üçüncü defa

Rumeli, Zilhicce ll65'de (Ekim 1752)

Vidin ve sonra Yanya, ll68'de (1755)

dördüncü cefa Rumeli ve sonra dör-

düncü defa Mora valisi oldu. 17 Zil-

ka'de 1171^de (23 Austos 1758) ve-

fat etti. air, akll ve tedbirliydi. iir-

de Hâtem Efendi'nin yannda yetiti.

Ya henüz 5
O
'ye varmt. Oullar:

smail Paa, Müderris Osman Paa,

Âsaf Mehned Paa, Ali Bey, Nâid
Bey, Câvid Bey, emseddin Bey, Ab-

durrahman Bey, Salih Bey'dir. Oul-
larndan biri de Ebûbekir Bey'dir(-^).

Osman Paa'nm olu Zeynelâbidîn

Bey dahi ricaldendir. (I. 255)

Râtib Ahraed Paazade bak. Ab-

durrahman Bey; Ali Bey

Râtib Bey Kapcba erif Aa'nn
oludur. 1260'da (1844) Muzka-i

Hümâyûn's. dahil olup Sultan Abdü-

laziz devri (1861-1876) sonlarma ye-

timi bir airdir. (II. 346)

Râtib Ebûbekir Efendi Tosyaldr.

Ulemâdan Çilingir Ali Efendi'nin o-
ludur. stanbul'a gelip âmedî Edhem
Efendi dairesine mülâzm olup oku-

yup yazd. Halil Hamid Paa'nm
âmedciliginde âmedî kalemine girdi.

Sonra tezkireciliginde âmedî olup

1200'de (1786) sipah kâtibi, Receb



1203'de (Nisen 1789) reisülküttab ve-

kili, ertesi günü tezkire-i evvel vekili

ve sonra yeniçeri kâtibi, Muharrem
1206'da (Eylül 1791) bamuhasebe
pâyesiyle Viyana sefiri, döndükten
sonra bamuhasebeci, Cemaziyelev-

vel 1208'de (Aralk 1793) kk- sâlis

ilâvesiyle zahire nâzn ve 1209 sonla-

rnda (1795 ortalar) reisülküttab olup

14 Safer 12irde (19 Austos 1796)

azledildi ve Muharrem 12l4'de (Ha-

ziran 1799) vefat etti. Kanlca'da, Ata

Efendi Dergâh'nda medfundur. Üç
dilde nazma ^^e nesre muktedir, mün-

î, air, tedbirli ve güçlüydü. Olu s-
kender Mehmed Bey müderris olup

gençliinde vefat etti. (II. 346)

Râtib Mehned Efendi Kalemden
yetiip hâcegândan oldu. Evkaf mu-
hesebecisi olarak 1224'de (1809) ve-

fat etti. Karacaahmet'de medfundur.

(11. 346)

Rauf Ahmed Bey Mehmed Hasib

Paa'nm oludur, Hadâik- hassa mü-
dürü olduundan bâlâ rütbesine ka-

dar yükselmitir. 21 Receb 13l4'de

(26. Aralk 1897) vefat ederek Selimi-

ye Camii'nde babasnn yaknma def-

nedildi. (IV. &57/58)

Rauf Bey Se^^idâ Efendi'nin yeeni
ve ricalden Hac Ahmed Efendi 'nin

oludur. Mektûbî ve âmedî kalemle-

rine girdi. 1253'de (1837/38) hariciye

kâtibi, Rebiyülevvel 1254'de (Haziran

1838) ma'rûzat- hariciye kâtibi olup

1255'de (183S0 vefat eyledi. Eyüp'de

medfundur. 0:L 422)

Rauf Bey Ricalden Halil erif Bey'in

oludur. Mek:ûbî halifesi ve Cemazi-

yelewel 1274^de (Aralk 1857/Ocak

1858) sadâret mektûbî vekili ve Rebi-

yülâhr 1275'ce (Kasm 1858) Meclis-i

Vâlâ mektupçusu ve Cemaziyelâhir

1286'da (Eylül 1869) mahkeme-i ni-

zamiye ve Rebiyülâhr 1287'de (Tem-

muz 1870) icra cemiyeti azas ve Re-

biyülâhr 1289'da (Haziran 1872) ha-

vale reisi ve Rebiyülâhr 1290'da (Ha-

ziran 1873) adliye bakâtibi olup 3

Safer 1293'de (29 ubat 1876) aniden

vefat etti. Kanbur, edepli ve iffetliydi.

(II. 424)

Rauf Bey Rüsumat memurlarndan
olup mülhakat nâzn iken 13 a'bân
1303'de (17 Mays 1886) vefat etti. (II.

424)

Rauf Efendi Divan- Hümâyûn mü-
himmenüvislerinden olup 1 247'de

(1831/32) hâcelik verildi. Sonra vefat

eyledi. Eskilerdendi. (L 422)

Rauf Efendi Müderris ve Eyüp mol-

las olup Rebiyülâhr 1306'da (Aralk

1888) 80 yanda vefat etti. (L 424)

Rauf Mehmed Bey eyhülislâm Ab-
dullah Vassâf Efendi'nin(->) kznn
torunlarndan Sultan Abdülmecid'in

kilercisi Ahmed Efendi'nin oludur.

Hariciye mektûbî kalemi halifelerin-

den olup Cemaziyelâhir 1279'da (Ka-

sm-Aralk 1862) vefat eyledi. Üskü-

dar'da defnedilmitir. (IIL 383)

RaufMelmed Emin Paa Çavuba-
Said Efendi'nin oludur. 1189'da

(1775) veya 1194'de (1780) domu-
tur. Mektûbî-i sadâret kalemine girip

1221'de (1806) serhalife ve evval
1221'de (Aralk 1807) mektupçu ol-

du. evval 1224'de (Kasm 1809) ilâ-

veten mukabele muhasebecisi olup

24 Cemaziyelevvel 1226'da (16 Hazi-

ran 1811) rikâb- hümâyûn defterdar

oldu. 30 Muharrem 1229'da (22 Ocak
1814) ordunun geliiyle asaleten def-

terdar- kk- evvel oldu. 18 Rebiyü-

lâhr 1230^da (30 Mart 1815) vezir rüt-
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besiyle sadrazam oldu. 2/ Safer 1233'

de (6 Ocak 1818) azledilip Sakz'a

gönderildi. 14 Cema2iyele\^^el 1234'

de (11 Mart 1819) Teke ve Hamid

sancaklar, 1236'da (1820/21) Diyar-

bekir valisi ve maadin emini, 1237'de

(1821/22) ark seraskeri ve Erzurum

valisi olup\238^de (1822/23) azledil-

di. 9 Receb 1240'da (27 ubat 1825)

Kastamonu, e\^âl 1240^da (Mays-

Haziran 1825) ilâveten Bolu ve Viran-

ehir, 7 Safer 1243'de (30 Austos

1827) Haleb, 21 Rebiyülewel 1244'de

(1 Ekim 1828) hac emiri ve am valisi

oidu. 8 Safer 1247'de (19 Temmuz
1831) azledildi. 7 Cemaziyelâhir 1247'

de (13 Kasm 1831) Mentee ve Kara-

hisar- Sâhib valisi, 11 Rebiyülevvel

1248'de (8 Austos 1832) Anadolu

valisi ve 28 Ramazan 1248'de (18 u-
bat 1833) ikinci defa sadrazam oldu.

13^2 4 Muharrem 1254=de (30 Mart 1838)

bavekâlet unvanyla dahiliye nâzn

olarak sadâret mesnedi la^^edildi. 19

Rebiyülâhr 1255'de (2 Temmuz 1839)

azledildi ve 21 Rebiyülâhir'de (4

Temmuz) Meclis-i Vâlâ reisi ve 7 Re-

biyülâhr 1256=da (8 Haziran 1840)

üçüncü defa sadrazam oiup 21 ev-

val 1257'de (6 Aralk 1841) azledildi.

17 Cemaziyelâhir 1258'de (26 Tem-

muz 1842) ikinci defa Meclis-i Vâlâ

reisi ve 27 Receb 1258'de (3 Eylül

1842) dördüncü defa sadrazam oldu.

7 ev\^^âl 1262=de (28 Eylül 1846) ay-

rld ve Muharrem 1263 balarnda

(Aralk 1846 sonlar) Mecâlis-i Âliye'

ye memur oldu. 4 Rebiyülâhir 1268'

de (27 Ocak 1852) beinci defa sad-

razam olup 15 Cemaziyele\^^el 1268'

de (7 Mart 1852) azledildi ve ertesi

günü Mecâlis-i Âliye'ye memur oldu.

8 Zilka'de 1276'da (28 Mays 1860)

vefat etti. Eyüp'de medfundur. ffetli,

doru, ileri görülü, akll, aratrc,

mültefitdi. Uzun boylu ve güzel yüz-

lü olup ser\^eti Bebek'teki sahilhane-

sine münhasrd. Oullar Osman Pa-

a, ûrâ-y Devlet azasndan brahim

Bey, Alyanak Mustafa Paa ile Hac
Said Efendizâde Es'ad Bey'dir. Erzu-

rum valiliinde kethüdas olan Meh-

med Emin Aa'ya kapcbalk veril-

di. Hazinedar Ömer Aga'ya Bos-

na'da kapCLbalk verildi. Dier ha-

zinedar Hfc Mustafa Bey(-^), mü-

hürdar zzet Mehmed Efendi'dir(-*).

(11. 422/23)

Rauf Mehrted Paa Sâdk Rif'at Pa-

a'nm büyük oludur. Mektübî-i sa-

dâret ve âmedî kalemlerine girdi. Ce-

maziyelâhir 1270'de (Mart 1854) ûlâ

rütbesiyle hariciye kâtibi vekili oldu.

Rebiyülev\^ei 127rde (Kasm-Aralk

1854) hariciye mektupçusu, Receb

1273'de (Mart 1857) vekâleten ve Ce-

maziyelev\^el 1274'de (Aralk 1857/

Ocak 1858^ asaleten âmedî-i Divan-

Hümâyûn, ewâl 1274'de (Mays-

Haziran 1858) Meclis-i Vâlâ ve 1280'

de (1863) zabtiye müstear, a'bân'

da (Ocak : 864) yalnz Meclis-i Vâlâ

azas ve 1288'de (1871) bâlâ ve Rebi-

yülâhir 12g9'da (Haziran 1872) Islâ-

hat Komisyonu azas olup Cemaziye-

lâhir 1290'da (Austos 1873) azledil-

di. 3 Cemaziyelevv^el 1293'de (27 Ma-

ys 1876) mahkeme-i temyiz azas,

Receb (Austos 1876) sonlarnda tek-

rar ûrâ-y Devlet azas ve Rebiyülev-

vel 1295'de (Mart 1878) bavekâlet

müstear olup 11 Zilhicce 1295'de (6

Aralk 1878) azledildi. Safer 1296'da

(ubat 1879) Bingazi valisi ve sonra

Midilli mutasarrf oldu. Az müddette

ayrlm, sonra ûrâ-y Devlet azas

olup 1300'de (1883) vezir rütbesi ih-



san buyurulmu ve 7 Safer 1301'de (8

Aralk 1883) vefat eylemitir. Silivri-

kap'da medfundur. Kâtip münî, gü-

zel ahlâk sahibi, yumuak huylu, cö-

mert, kerimdi. Olu Sâdk Bey'dir.

(L 424)

Raûfî Ahmed Efendi Köstendilî Ali

Efendi hulefâsmdan ve Halveti eyh-
lerinden olup llöl'de (1748) vefat

eyledi. Arif ve §air bir eyhdi. (II. 422)

Râzî AbdüUâtif Efendi Dârüssaâde
aas Yusuf Aga'nm yazcs Abdullah

Efendi'nin oludur. Müderris, askerî

kassam, Mahmudpaa naibi, Hare-

meyn müfettii, sonra Yeniehir mol-
las, 1139'da (1726/27) Edirne, 1143'

de (1730/31) Medine mollas, 1146'

da (1733/34) stanbul kads oldu. Ay-

n yl vefat eyledi. Üsküdar'da med-
fundur. Edebiyatta usta, airdir. Kz
kardei Fatma Hanm'dr(-^). (III. 360)

Râzî Mehmed Efendi Müderris, ka-

d olup 1105'de (1693/94) vefat etti.

airdir. (IV. 194)

Râzî Mehmed Efendi Arapgirlidir.

1249'da (1833/34) dodu. Mekteb-i

Harbiye'den zabit çkt. Sultan Abdü-
laziz devrine (1861-1876) yetiti. air-

dir. (II. 347)

Râzî Meiuned Efendi (Acem) Mü-
derris, molla, nihayet Msr mollas
olup 1068'de (1657/58) vefat etti. Lâ-

tifeci, airdi. (lY. 171)

Râzî Mustafa Efendi Öziçelidir. Ka-

dlardan olup stanbul'da 1098'de

(1687) vefat etti. Âlim, airdir. Divan'
ve Gazânâme'si vardr. (IV. 405)

Râzî Mustafa Efendi (Hafz) Edir

neli Mehmed Efendi oludur. Kâtip

olup Sultan Abdülmecid devri (1839-

186) sonlarnda vefat eylemi air-

lerdendir. (ÎI. 347)

Râziye Aye Hatun Padiah musâ-
hibesidir. evval 1005'de (Mays-Ha-
ziran 1597) vefat etti. Arab Camii'ni

tamir edip onun bitiiindeki türbede

kzyla medfundur. Olu Mustafa Pa-

a bu sayede beylerbeyi olmutur.

Devrin büyüklerinin bavurduu nü-

fuzlu bir hatundu. (II. 358)

Rebib Mustafa Efendi (Vanîzâde)
Bursa müderrisi olup ll48'de (1735/

36) vefat etti. airdir. (II. 368)

Recâî Ahmed Bey (Hac) Abdülha-

lim Paa'nm(~>) oludur. 41 yanday-
ken 1 a'bân 1312'de (28 Ocak 1895)

vefat etti. (IIL 305)

Recâî Efendi Kalemden yetiip mu-
hallefât halifesi oldu. 1242'de (1826/

27) malikâne halifesi olup nihayet

1252'de (1836/37) Trablusgarb def-

terdar oldu. Sonra vefat etti. (II. 369)

Recâî Efendi (Süngercizâde) stan-

bulludur. Zâkir ve bestekârd. I. Ah-
med devrinde (1603-I6l7) vefat eyle-

di. airdir. (II. 368)

Recâî Meiuned Efendi Kütahyal-

dr. Babas fukaradan olup kendisi il-

me hevesle Cerrah Mehmed Paa
Medresesi'nde tahsil eyledi. Süley-

man Feyzî Paa ve sonra Lala Mah-
mud Bey'e intisapla sadâret mektûbî
halifelerinden oldu. Maadin valisi Zi-

ya Yusuf Paa'ya divan kâtibi olup

servet sahibi oldu. Paas sadrazam

oldukda kalyonlar kâtibi oldu. 1213'

de (1798/99) Msr seferinin balang-
cnda mektûbî bahalifesi ve az vakit-

te Sâdk Efendi'nin vefatnda mektû-
bî-i sadr- âlî oldu. 12l6'da (1801/02)

defterdar- kk- e^^^el ve Rebiyülâhr

1217'de (Austos 1802) Msr defter-

dar olup fethinde eline çok mal geç-

ti, sonra azlolunduysa da tekrar tayin
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edildi. 1218'de (1803/04) Msr'da

katledildi. (L 369)

Recâî Mehmed Efendi 1265'de

(1849) vefat eden Ahmed Nureddin

Efendi'nin oludur. 1218'de (1803/

04) dodu. Bâbâlî'den yetiip Halil

Rifat Paa'ya divan kâtibi oldu. 1255'

de (1839) âmedî hulefas olup Rebiyü-

levvel 1264'de (ubat 1848) vak'anü-

vis oldu. Safer 1265'de (Ocak 1849)

âmedî vekili, Receb 1265'de (Haziran

1849) ûlâ smf- evveliyle takvim nâz-

n olup 1269'da (1852/53) azledildi.

Cemaziyelevvel 127rde (Ocak-ubat

1855) ikinci defa takvim nazr ve Zil-

ka'de 1273'de (Haziran-Temmuz 1857)

Meclis-i Vâlâ azas olup 1276'da (1859/

60) emekli oldu. 1284'de (1867/68)

Bosna kap kethüdas oldu. 13 evval

1291'de (23 Kasm 1874) vefat etti.

Eyüp'de, Küçük Emir Efendi yaknn-

da medfundur. air, edip, benzersiz

kâtipdi. Oullar Ekrem Beyefendi de

büyük ediplerdendir. Dier oullar

Celâl Bey ve Mazhar Bey vefat eyle-

milerdir. (11. 370)

Recâî Mehmed Efendi Defterhane-

den yetiip senelerce orada muhase-

beci olmutur. 1 Receb 1296'da (21

Haziran 1879) vefat etti. Eyüp'de

medfundur. (II. 370)

Recâî Mehmed Emin Efendi Ba-
baki kulu Bodulu Halil Aga'nn olu
olup 1131'de (1719) dodu. Kethüda

kalemine girip sonra Koca Ebûbekir

Paa'ya divan kâtibi olarak Cidde'de

bulunmu ve hâcceylemitir. Sonra

hazine kâtibi Halil Paa himmetiyle

stanbul'a getirilerek hâcegândan ol-

du. Rebiyülevvel 11 69 'da (Aralk

1755) tezkire-i sân, 1170'de (1756/

57) tezkire-i ev^^el, Muharrem 1175'

de (Austos 1761) reisülküttab olarak

1176'da (1^^62/63) ayrlmtr. Muhar-

rem 1177'de (Temmuz-Austos 1763)

çavuba olup Cemaziyelâhir 1177'

de (Arakk 1763) sadâret kethüdas ve

evval 1178'de (Nisan 1765) tersane

emini olup^ evval ll'79'da (Mart-Ni-

san 1766) azledilmi ve evval 1180'

de (Mart 1767) arpa emini, 1181'de

(1767) ikinci defa tersane emini ve

Cemaziyele\^el 1181'de (Ekim 1767)

ikinci defa reisülküttab olmutur. 15

evval 1185'de (21 Ocak 1772) hasta-

lanp üç ay iine devam edemediin-

den azledildi. Zilhicce 1187'de (u-

bat-Mart 1774) reis vekili, Muharrem

1188'de (Mart-Nisan 1774) rikâb ça-

vubais, Rebiyülâhir'de (Haziran-

Temmuz 1774) ikinci defa kethüda-y

sadr- âlî olup Muharrem 1189'da (Mart

1775) kk-i evvel defterdan, 1190'da

(1776) nianc, 1192'de (1778) defter

emini olup 1193'de (1779) ayrld. 5

Receb 1194'de (7 Temmuz 1780) ha-

mamda iken bir iddetli inme isabetiy-

le vefat etti. ehzâdeba'nda medfun-

dur. Dindar, perhizkârd. Soyunun

çokluundan büyük ye küçük 18 yeti-

mi kald. Resmî Efendi, "Bir akn
âdem idi" diye beenmez idiyse de

güzel yolu ve idaresi vard. Bir de Res-

mî Efendi gibi dillenmemiti. Hüsn-i

hatt vardr. Evlâdndan brahim Mü-

nib Bey ve Celâl Süleyman Bey ve to-

runlarndan Ali Bey, Tevfik Bey ve e-
fik Bey bilgilidirier. (II. 368/69)

Recâî Mehmed Emin Efendi Mek-

tûbî-i sadâret ve âmedî kalemlerin-

den yetiip hâcegândan olmutur,

124rde (1825/26) stanbul mukata-

acs, 124rde (1827/28) kâd- bîrün

emini, ewâl 1244^de (Nisan 1829)

büyük kaie tezkirecisi, e\^âl 1248'

de (Mart 1833) reis kesedar, Zilka'de



1252'de (ubal: 1837) tezkire-i evvel,

Muharrem 1254'de (Nisan 1838) tak-

vim nâzn, Receb 1255'de (Eylül-Ekim

1839) ruznâme-i evvel, Muharrem

1256'da (Mart 1840) ceride muhasebe-

cisi, Cemaziyelevvei 1256'da (Tem-

muz 1840) Meclis-i Vâlâ azas ve Ce-

maziyelâhir 1257'de (Temmuz-Agus-

tos 1841) evkaf muhasebecisi oldu.

Zilka'de 1259'da (Aralk 1843) vefat

etti. Kabiliyetli ve kâtipdi. (II. 369/70)

Recâî Mehmed Emin Efendi (Arif

Efendizâde) Kalemden yetiip 1223'

de (1808) küçük kale pâyesiyle hâce-

lik verildi ve tersanede reis vekili ol-

du. 1226'da (1811) vefat edip Zincir-

likuyu'ya defnolundu. (II. 369)

Recâî Mehmed âkir Efendi Me-
hur hattat olup 1250 (1834/35) ylna
doru vefat eylemitir. (L 369)

Recâî Osma Efendi (Kayserüi)

Eskiehir'de Alpu köyünden ulemâ-

dan Ali Efenci'nin oludur. 1226'da

(1811) domutur. Müderris Akköylü

Mehmed Efendi'den okuduktan son-

ra Kayseri'ye gidip Hoca Kasm Efen-

di'den hadis ve tefsir ilmi okuyup

Kayseri hanedanndan Halil Beyzade

Salih Bey'in kzyla evlendi. Sonra s-

tanbul'a gelip Ayasofya Camii'nde

tedrisle megul olup imtihanla müder-

ris olmu ve "Necat" isminde Arapça

ve Türkçe Sure-i Amme tefsirini ik-

mâlde rütbesi Dârülhadis-i Süleyma-

niye'ye terfi ettirilmitir. Sonra 1284'

de (1867/68) Tophane müftüsü ve

sonra zmir mollas olup 3 Rebiyülâ-

hr 1283'de (28 Nisan 1876) vefat ey-

lemitir. Üsküdar'da, Akagalar Mezar-

lgrnda medfundur. Âlim, fâzld. (III.

449/50)

Recâî Yahya Efendi (Hâfx) Galata

da kalemtraç olup Zilhicce 1242'de

(Temmuz 1827) vefat etti. Kasmpaa
Mezarlg'nda medfundur. Kalemtra-

mehur bir eyhdi. (II. 369)

Recâîzâde bak. Ali Tevfik Efendi;

Hassan Mehmed Bey; efik brahim

Bey

Recâîzâde III. Mustafa devri (1757-

1774) ricalinden Bolulu Halil Aa o-
lu reis Recâî Mehmed Efendi oullar-

na denmitir. 30 sene öncesi efik

Bey vard. Takvim nâzn dier Recâî

Efendi oullarna dahi bu unvan veri-

lir ki, Recâîzâde Mahmud Ekrem Bey

bunun oludur. Babâli'den yetien

Ekrem Bey ûrâ-y Devlet'te yükselip

muavin ve aza olmu, fazlen ve ede-

ben pederine benzemitir. Bâlâ ricâ-

lindendir. (IV. 692)

Receb (Hac) Bir mescid yapmur.
I. Ahmed devrinde (l603-l6l7) vefat

etti. (II. 370)

Receb Aa Yeniçeriden yetiip sek-

soncuba iken 1096'da (1685) Mora'

ya memur oldu. 1098'de (1687) za-

arcba ve 1099'da (l688) kul ket-

hüdas, llOO'de (1688/89) Arab Re-

ceb Paa'mn yannda bulunarak hali

yiitlie aykr olduundan onunla

beraber idam edilmitir. (II. 371/72)

Receb Aa Arnavutdur. Yeniçeri

Ocag'ndan yetiip silahdar kethüda-

s yeri olup 1098'de (1687) Silahdar

Ocag'na kethüda olmutu. 1102'de

(1690/91) bostancba olduysa da az

vakit sonra ayrlarak vefat eylemitir.

(II. 372)

Receb Aa (Hac) Kapcba olup

ll62'de (1749) vefat eylemitir. Hay-

darpaa'da medfundur. Olu Mustafa

Aa da hizmette bulunup Safer 1193'

de (ubat-Mart 1779) vefat ederek

babasna mezar arkada olmutur.

(L 373)
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Receb Efendi Kefi Ca'fer Efendi ye-

rine Fndkl Tekkesi'ne eyh olmu-
tur. 1055 'de (1645) vefat eylemitir.

(II. 371)

Receb Efendi Bursaldr. Halveti

olup Kasm Suba Tekkesi eyhi iken

1070^de (1659/60) vefat etti. Orada

medfundur. (L 371)

Receb Efendi Enderûnludur. Ma-

beyn-i hümâyunda musâhib-i padia-

h olup 1073'de (1662/63) kk- sâlis

defterdarlyla çkp sonra vefat ey-

ledi. (II. 371)

Receb Efendi Srr Ali Efendi dama-

d Mehmed Efendi'nin mürididir.

eyh iken 1106'da (1694/95) vefat et-

ti. Erefzâde Türbesi'nde medfundur.

(ÎI. 372)

Receb Efendi Kalemden yetiip hâ-

cegândan olup 1124'de (1712) kal-

yonlar halifesi olarak vefat etti. Edir-

nekap'da medfundur. (L 372)

Receb Efendi Kapcba olup 1241'

de (1825/26) gurebâ-y yesâr aasy-
d. Sonra vefat etti. (II. 374)

Receb Efendi Müderris olup 1262'de

(1846) vefat eyledi. Yusufpaa'da

medfundur. (L 374)

Receb Efendi (Celep) Bolulu Rama-

zan Efendi'nin oludur. Kilâr- Âmi-

re'den çkp müderris oldu. Saray ho-

cas nâmn alp 23 Muharrem 1116'

da (28 Mays 1704) vefat etti. (L 372)

Receb Efendi (Hac) Ahmed'in o-
ludur. Müderris olup 1087'de (1676)

vefat etti. Vesile-i Ahmediyeyl erh
eylemitir. (II. 371)

Receb Efendi (Hafz) (Ebûlaceb)

Enderun'dan yetime olup 1240'da

(1824/25) pekir aas, Safer 1242'de

(Eylül 1826) rikâbdar ve Cemaziye-

levvel 1243'de (Kasm-Aralk 1827)

kiler kethüdas olup 28 Receb 1244'

de (3 ubat 1329) vefat etti. Hamidiye

Türbesi'nde medfundur. (II. 374)

Receb Efendi (îlâlîzâde) Mehmed
Efendi'nn olu olup müderris iken

Muharrem 1129'da (Aralk 1716/Ocak

1717) vefat etti. (II. 372; IV. 182)

Receb Efendi (Kaba) Kastamonulu

Mahmud Aga'nm oludur. Müderris

ve Üsküdar, Bursa, Edirne ve Mekke
mollas olup 1038'de (1628/29) 3tan-

bul kads oldu. Azilden sonra 1044'

de (1634/35) Sakz'a gönderilerek

a'bân 1045'de (Ocak I636) döndü.

21 Cemaziyelâhir 1046'da (20 Kasm
1636) vefat etti. Eyüp'de medfundur.

Âlim, iffetli, gayretli, dervi huyluy-

du. (L 370/71)

Receb Efendi (Mirza Kassân)
(Hac) Müderris olup 12 Cemaziye-

lewel 1124'de (17 Haziran 1712) ve-

fat etti. (L 3'72)

Receb Mehmed Efendi Kâtip olup

1126'da (17:4) vefat etmitir. Olu
Mustafa Aga sikkezenba olmutur.

(L 372)

Receb Paa Bonaktr. Bosna'da hiz-

mette bulunup Ohri mutasarrf oldu.

1109'da (1697/98) Hersek mutasarrf

oldu. Zilhicce lll4'de (Nisan-Mays

1703) kardeiyle birlikte yok edilmi-

tir. (L 372)

Receb Paa Arnavutdur. Bostan Re-

ceb Paa'mn akrabasndandr. Küçük

yanda mâbeyn-i hümâyûn'a girip

hazine-i hümâyûn kethüdas olmutur.

Cemaziyelâhir lllÇ^da (Eylül 1707)

vezirlikle Divarbekir, 1122-'de (1710)

Van, 1123^de (1711) Sivas ve 1124=de

(1712) Trabzon valisi olup Emine Sul-

tanla nikâhk.nd. 1125^de (1713) Teke



sancagyla Yenikale ve Azak muhafz,
1126'da (1714) Kudüs, 1128'de (1716)

am, o sene ikinci defa Diyarbekir, a'
bân 1129'da (Temmuz 1717) Erdel ve
Vidin muhafz, o sene am, Rebiyül-

evvel 113rde (Ocak-ubat 1719) Ha-

ieb ve 1132'de (1720) Msr valisi olup

1133'de (172:0 azledildi. Sonra tekrar

Haleb valisi olup Cemaziyelâhir 1136'

da (Mart 172^) Tiflis, Trabzon, Rama-
zan 1137'de (Mays-Haziran 1725) Di-

yarbekir ve Van, Cemaziyelevvel 1138'

de (Ocak 1726) Sivas ve Revan valisi

olup 1138'de (1726) vefat eylemitir.

anl, tedbirli, ileri görülü, cesur, re-

ayay gözetirdi. Vefatnda, olu Ah-
med Bey bir müddet muhafz vekili

olmutur. (11. 372/73)

Receb Paa Bosnaldr. Eraftan ol-

duundan paalkla Hersek mutasar-

rf olmutur. Senelerce orada bulun-

duktan sonrg Köstendil mutasarrf

oldu. Sonra n40'da (1727/28) Sela-

nik valisi olarak bir hayli müddet pa-

yidar oldu. Zilka'de 1158'de (Aralk

1745) Bursa mutasarrf oldu. evval
1159'da (Ekim-Kasm 1746) Kesriyeii

Ahmed Paa'nm ran sefaretinde se-

fir-i sân oldu 1164 (1751) ylma ka-

dar ran taraflarnda kalp Bursa da

uhdesindeydi, Safer ll65'de (Ocak

1752) ehrizor ve sonra Musul valisi

ve Receb ll66'da (Mays 1753) tekrar

ehrizor valisi olmutur. Sonra ora-

dan Bender nuhâfzlgma gönderilip

1176'da (1762/63) Hotin valisi, ev-
val 1177'de (Nisan 1764) vezirlikle

Özi valisi, 1180'de (1766/67) Hotin

muhafz ve Vidin muhafz, Cemazi-

yelevvel 1181 de (Ekim 1767) Yanya
ilâA^esiyle Çirmen valisi olup 1182'de

(1768/69) vefiit eylemitir. Serhad i-

lerini bilir ve ileri görülüydü. Olu

Ali Bey'dir(-^). Dier olu Silahdar

Mehmed Bey'dlr. (L 373)

Receb Paa Haleblidir. Mahallî eraf-

tan olarak mîrimîran olmutu. 1182'

de (1768/69) vezidikle Haleb valisi

olup brail muhâfzlgyla gönderildi.

Muharrem 1183'de (Mays 1769) azle-

dilip vezirlii kaldrlarak Dimeto-
ka'ya gönderilmi ve az müddette ve-

fat eylemiür. (II. 373/74)

Receb Paa Arna\Tatdur, Mîrimîran-

dan olarak 1201 'de (1786/87) Üsküp
mutasarnh olmutur. III. Selim devri

(1789-1807) balarnda vefat etmitir.

(ÎL 374)

Receb Paa Kaikandelenlidir. Mîrimî-

randan olarak 1244'de (1828/29) Srp
harbine memur olmutur. Sonra Ada-i

Kebir muhafz olarak bir müddet ora-

da kalm ve kardei Salih Bey'e kap-
cbalk verilmitir. II. Mahmud devri

(1808-1839) ortalarnda vefat eylemi-
tir. Oullar Hfz Paa, Abdurrahman
Paa ve Hasan Paa'dr. Hasan Paa'
nn olu Es'ad Paa'dr(->). Abdurrah-

man Paa'nm olu Receb Paa Rebi-

yülâhr 1313'de (Eylül-Ekim 1895) ve-

fat eyledi. (L 374)

Receb Paa (Arap) Suriye taraflarn-

dan gelip beylerden ve sonra beyler-

beyilerden oldu. 1097'de (I686) Siiist-

re ve sonra Sofya muhâhz oldu. 1100'

de (1688/89) vezirlik ve seraskerlik

verildi. Ancak, dümanla ilk çatma-
da bozguna uraynca Receb llOO'de

(Nisan-Mays 1689) idam olunmu-
tur. Olu Kasm Paa'dr. (L 371)

Receb Paa (Bostan) Hersek'de Ay-

donathdr. 1080'de (1669/70) stan-

bul'a gelerek cavTisbas San Sülev-

man Paaya intisap eyledi ve onun
mîrahûrlusunda âtn \-e sonra ket-
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hüdâs oldu. 1095'de (1684) mîrahûr-

evvel oldu. 1097'de (1686) efendisi

sadrazam olduundan vezir rütbesiy-

le rikâb kaymakam oldu. 1098 sonla-

nnda (1687 ortalar) azledildi. Muhar-

rem 1099'da (Kasm 1687) vefat edip

Üsküdar'a, efendisinin yanma defno-

lundu. (L 371)

Receb Paa (Topal) Bosnaldr. Bos-

tanc Ocag'ndan yetiip bostancba
oldu. Sonra kapclar kethüdas ve mî-

rahûr- evvel olarak Gevherhan Sul-

tanla nikahland. 1033'de (1624) ve-

zirlikle Karadeniz serdâr oldu. 1035'

de (1625/26) kaymakâm- sadr- âlî

olup 1041 'de (1631/32) sadrazam ola-

rak 6 ay sonra vefat etmitir. (II. 370)

Receb Paa (Zaralzâde) Sivasldr.

Beldenin â'yâmndan olduundan III.

Selim devri (1789-1807) balarnda

1368 vezirlikle Sivas valisi olmutur. 7-8 yl

orada kalm ve 1213''de (1798/99)

azledilip vezirlii alnmtr. Cemazi-

yelewel 1217'de (Eylül 1802) vezirli-

i geri verilerek Çldr valisi olmu ve

Rebiyülevvel 1218'de (Haziran-Tem-

muz 1803) azledilmi ve sonra Si-

vas'da vefat eylemitir. Olu Osman
Bey'dir(-^). (L 374)

Receb Paazade bak. Hfzî Ali Paa;

Mehmed Bey

Receb Rüdî Efendi Kalkandelenli-

dir. Dersiam^ mevâlîden ve huzur

dersleri muhataplarndan olup 29

a'bân 1312'de (25 ubat 1895) vefat

eyledi. (L 374)

Receb Salih Dede Bursaldr. Zihnî

Salih Dede'nin torunu olup Bursa

Mevlevîhanesi eyhi oldu. 1130'da

(1718) vefat etti. airdir. (L 372)

Recebzâde bak. Ahmed Efendi; Arif

Mehmed Efendi; Rüdî Hasan Efendi

Refah Mustafa Efendi Ser-etbbâ

Mes'ud Efendi'nin oludur. Müderris,

evval 1269'da (Temmuz 1853) Sela-

nik mollas, Ramazan 1276'da (Mart-

Nisan 1866) Filibe mollas, sonra Mek-

ke payesi oldu. Cemaziyelâhir 1293'

de (Temmuz 1876) vefat etti. Sur d-

nda medfundur. Yalnz yaard. (IV.

481/82)

Refah Hac Giray 1230'da (1815)

dodu. Silivri ve Vize'de sakin olup

60 yama /akn iken 1290'da (1873)

vefat etti. airdir. (L 403)

Refdî MeJmed Efendi (Abdülke-

rimzâde) Sâmiî Abdülkerim Efendi'

nin oludur. 1056'da (1646) dodu.
Müderris olup 1120'de (1708) Sela-

nik, 1126'ca (1714) am mollas, son-

ra Mekke oâyesi oldu. 9 Rebiyülâhr

1134'de (27 Ocak 1722) vefat etü. a-
ir ve müni olup Divan' vardr. Olu
ffet Mustafa Efendi'dir(-^). (IV. 217)

Re'fet Abdurrahman Efendi (At-

çekenaagi2âde) Vefat 1200'dedir

(1786). airdir. (II. 363)

Re'fet Bey Sadrazam Safvet Paa'nm
oludur. 1262'de (1846) doup tercü-

me kalemine girmi ve sefaret kâtibi

ve âmedî hulefâsmdan olduktan son-

ra Cemaziyelâhir 1293'de (Temmuz

1876) hariciye mekmpçusu olup Re-

ceb 1294'ce (Temmuz-Agustos 1877)

azledilmi. Rebiyülevvel 1295'de

(Mart 1878) ikinci defa mektupçu, ûlâ

evveli ve sonra bâlâ olmu ve 21 Re-

ceb 1305'de (3 Nisan 1888) vefat eyle-

mitir. Sultan Mahmud Türbesi bahçe-

sine defnolundu. Bilgisi orta, dil bilir,

zekî, mürlvvetii bir adamd. Bir kz
kalmtr. Kadrî Paazade smail Cenâ-

nî Bey damaddr. (II. 364)

Re'fet Hasan Efendi istanbulludur.

Tahsilden sonra kad olup Mekkîzâ-



de Âsim Efendi'ye arzuhalci olmutu.

Bu sebebten müderris olup Rebiyülâ-

hr 1265'de (Mart 1849) izmir payesi-

ni amUr. Muharrem 1266'da (Ka-

sm-Aralk 1849) Medine mollas ol-

du. a'bân 1272'de (Nisan 1856) stan-

bul payesi, Receb 1274'de (ubat-Mart

1858) evkaf müfettii, sonradan fetva

emini, Anadolu payesi ve azilden son-

ra Zilka'de 1283'de (Mart 187) Ana-

dolu kazaskeri, Muharrem 1290'da

(Mart 1873) tedkikat- er'îye reisi ol-

du. Safer 1291'de (Mart-Nisan 1874)

Rumeli kazaskeri olmutur. 17 Zil-

ka'de 129rde (26 Aralk 1874) vefat

eyledi. Ya 80 'i akn fakih, fâzl,

müteerri idi. Esmer renkli olduun-
dan "Kar^- Müftü" diye öhret ald.

Olu stanbul kads brahim Edhem
Efendi'dr. (L 364)

Re'fet Mehned Aziz Efendi (Mad-

rubzâde) Vâsk Mehmed Emin Efen-

di'nin oludur. Müderrisdi. Balat na-

ibi iken l79'da (1765/66) vefat eyle-

di. Edip oiup Divan' \ vardr, (L 363;

IV. 660)

Re'fet Mehmed Bey Seyyid Osman
Paa'nn oludur. Müderris olup 1200'

de (1786) vefat eylemitir. (L 363;

III. 434)

Re'fet Mehmed Efendi Bursaldr.

Müderris olup 1228'de (1813) vefat

etti. airdir. 30 yandayd. (L 363)

Re'fet Mehmed Efendi Süleymani-

yelidir. Hacca gidip müderris olmu-
tur. Rüdiyelerde Farsça muallimlii

ederdi. Sultan Abdülaziz devri (1861-

1876) ortalarnda vefat eyledi. airdir.

ai 363/64)

Re'fet Mehmed Paa Mekteb-i Fü-

nûn- Harbiye'den baytar olarak çkt.

Yükselerek baytar livas olmutur.

Girit'de uzun müddet bulunarak iyi

hizmet etmekle Âlî Paa Girit'den ge-

tirtip ferik olmasna sebep olmutur.

Muharrem 1285'de (Mays 1868) Dâr-

ûra reisi oldu. 3 Rebiyülâhir 1285'de

(24 Temmuz 1868) vezir rütbesiyle 5.

Ordu müiri olup 19 Cemaziyelevvel

1287'de (17 Austos 1870) azledildi.

Rebiyülâhir 1288'de (Haziran-Tem-

muz 1871) Esliha-i Askeriye Komisyo-

nu reisi olup 3 Receb'de (18 Eylül) û-
râ-y Devlet azas, 17'sinde (2 Ekim) 3.

Ordu müiri oldu. Azilden sonra Re-

biyülevvel 1289'da (Mays 1872)

Amasya ve Canik mutasarrf, 10 a'

ban 1289'da (13 Ekim 1872) ikinci de-

fa Dâr- ûra reisi, Zilka'de'de (Ocak

1873) Ankara valisi, 23 Receb 1290'da

(16 Eylül 1873) üçüncü defa Dâr- û-
ra reisi, 6 Zilka'de 1291'de (15 Aralk

1874) Manastr valisi ve 3. Ordu mü-

iri, 8 Cemaziyelevvel 1292'de (12

Haziran 1875) Badad valisi ve 6. Or-

du müiri, 15 Cemaziyelâhir'de (19

Temmuz) yine Ankara valisi ve 1 Zil-

hicce 1292'de (29 Aralk 1875) Selanik

valisi oldu. 11 Cemaziyelâhir 1293'de

(6 Mays 1876) mühtediye meselesin-

den azledilip a'bân 1293'de (Eylül

1876) bir sene müddetle kanunen

hapse mahkûm olup müddetini ta-

mamlaynca emekli olmutur. 4 Ce-

maziyelâhir 1301'de (1 Nisan 1884)

vefat etti- Üsküdar'da Duvardibi'nde

medfundur. Doru, iffetliydi. (IV. 305)

Re'fet Mustafa Efendi Babâli'den

yetiip âmedî hulefasndan olmu ve

sonra âmedî olarak e^^âl 1179'da

(Mart-Nisan 1766) beylikçi vekili ol-

mutur. Cemaziyelâhir 1182'de (Ekim-

Kasm 1768) beylikçi olup orduyla git-

mi ve 1183'de (1769/70) azilden son-

ra 1184'de (1770/71) Anadolu muha-

sebecisi ve sonra Zilka'de 1185'de
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(ubat 1772) cizye muhasebecisi olup

cebeciler kâtibi, 1187'de (1773) silah-

dar kâtibi ve 1189'da (1775) ikinci de-

fa beylikçi oldu. 1190'da (1776) piya-

de mukabelecisi oldu. 1194'de (1780)

vefat eylemitir. Bilgisi, kabiliyeti az

olduundan Babâli'de hizmeti vekâ-

leüe yerine getirilirdi. Lâkin talihi bu
görevlerde bulundurmutur. (L 363)

Re'fet Paa Askerlikten yetierek
mîrlivâ olmu ve Musul Emlâk-i Hü-
mâyûn Komisyonu reisi iken Safer

1306'da (Ekim 1888) vefat etmitir.

(L 364)

Re'fet Salih Efendi stanbulludur.

1229'da (1814) dodu. 1258'de (1842)

mevkufat kalemine girmi ve sonra

ceride kâtibi olmutur. Sultan Abdü-
laziz devri (1861-1876) balannda ve-

fat etti. Usta airdir. (L 363)

Re'fet Mehmed Efendi (Seyyid)

(Haleblizâde) Mahmud Aga'nm(-^)

oludur. 1219'da (1804/05) vefat

ederek Üsküdar'da yanma defnedii-

mitir. (IV. 326)

Re'fet Mustafa Efendi (Gü2ema-
nîzâde) Ali Ne'et Efendi'nin(-^) o-
ludur. Müderris olup 1277'de (1860/
6l) hayattayd. (IIL 565; IV. 476)

Re'fet Süleyman Efendi (ekerzâ-
de) Feyzullah Sermed Efendi'nin(-^)

torunu, Abdülvehhâb Efendi'nin o-
ludur. Il69'da (1756) Kudüs mollas,

1176'da (1762/63) am mollas oldu.

Sonra vefat etmitir. (IV. 38)

Re'fetî Mustafa Efendi stanbullu-

dur. Divan- Hümâyûn kaleminden
yetiip 1103'de (1692/92) tezkireci ol-

mu ve noö'da (1694/95) smail Pa-

a'ya divan kâtibi olup birlikte Msr'a
ve sonra Bagdad'a gitmitir. Paasnn
ran'a gidiinde stanbul'a geldi. ev-

val 1118'de (Ocak 1707) vefat eyle-

mitir. Esrar ve afyona müptelâ olup

edip, airdir. Divan\ vardr. (L 364)

Refif Ahmed Efendi lllO'da (1698/

99) vefat eden Mehmed Efendi'nin

oludur. stanbul'da doup kâtip ve
hâcegândan olmu, III. Ahmed'e ve I.

Mahmud'a musâhib ve nedim olmu-
tu. Bir aralk Edirne'ye sürülmüken
affa mazhar olmutu. Hacdan sonra

28 Receb ll63^de (3 Temmuz 1750)

vefat eyledi. Topkap'da medfundur.

air, mûsikîinasd. Olu Hac Süley-

man Efendi "Surre Eminizâde" diye

mehur olup 1192'de (1778) vefat ey-

ledi. Dieri mehur Hoca Ne'et
Efendi'dir. (L 411)

Refî' Efendi Yükselerek zabüye mek-
tupçusu ^-e 1288'de (1871) Beyolu
mutasarrf, 1289'da (1872) stanköy,

1290'da (1873) Humus mutasarrf ol-

du. Prizre mutasarrflndan azledil-

di ve emekliye ayrld. 13irde (1893/

94) hayat :a olup Yüksekkaldnm'da
otumaktayd. (L 413/14; L 442)

Refr Efendi (Deli) Diyarbekiriidir.

Kad olup 1223'de (1808) vefat etti.

Mehur ^ir olup Sürurî ile karlkl
hicivleri vardr. (L 412)

Refr Efendi (Seyyid) Mektûbî kale-

minden yetiip sefaretle ran'a gön-

derilmiti. 1222'de (1807) döndükten
sonra Filil^e â'yâm Rüstem Aga'nm
maln kabza memuren gidip Receb
1224'de (Agustos-Eylül 1809) vefat

etmitir. (L 412)

Refî' Hasan Efendi 1236'da (1820/

21) dodu. Bamuhasebe kaleminde

bulunup sonra Hakk Paazade zzet
Paa'ya divan kâtibi oldu. Trablus-

garb'da 1267'de (1851) vefat etmitir.

airdir. (L 413)



Refî' Mehmed Bey Nafiz Abdurrah-

man Paa'nn(-^) oludur. Müderris,

1256'da (184C) Galata, sonra Edirne

ve 1267'de (1851) Mekke payesi ol-

du. 127rde (:i854/55) vefat etmitir,

(II. 413; IV. 536)

Refî' Mehmed Efendi Abdülkebir
Efendi'nin oludur, 1131'de (1719)

babas yerine Emir Buhar Tekkesi

eyhi olup 1132'de (1720) vefat eyle-

di. (II. 411)

Refî' Mehmed Efendi Giritlidir. Ri-

calden ibrahim Nâtk Efendi'nin olu
veya akrabasndan olup kalemde ye-

tierek hâcegândan olmu ve çeitli

görevlerde bulunup matbah emini

olmu ve 22 Ramazan 1222'de (23

Kasm 1807) vefat eylemitir. Kardei
smail Efendi(->) ve olu Ali Lâmiî

Bey'dir(~+). (L 412)

Refî* Mehmed Efendi Hasan Paa-
zade imamnn oludur. Cemaziye-
levvel 1260'da (Mays-Haziran 1844)

müderris iken vefat etmitir. (II. 413)

RefT Melmed Efendi (Ebezâde)
Ebezâde Abdullah Efendi'nin(-^) o-
ludur. Müderris olup 18 yandayken
Rebiyülevvel 1112'de (Agustos-Eylül

1700) vefat etti. (II. 411; III. 372)

Refî' Mehmed Efendi (Esirîzâde)

smail Efendi'nin oludur. eyhülis-

lâm Kâmil Efendi'ye damad oldu.

1198'de (1784; müderris olup 1212'

de (1797/98) Galata, 1230'da (1815)

Msr, 1231'de (1816) Mekke mollas
ve 1233'de (1818) stanbul payesi ol-

du. Cemaziyeiâhir 1234'de (Nisan

1819) vefat eyledi, Üsküdar'da, Tu-
nusba'nda medfundur. Edip, airdi.

Divançe'si vardr. (11. 412/13)

Refî' Mehmed Efendi (FeyzuUah-
zâde) Müderris, 1189'da (1775) zmir

mollas ve Zilka'de 1199'da (Eylül

1785) Mekke payesi olup III. Selim

devri (1789-1807) balarnda vefat

eylemitir. (II. 412)

Refî' Mehmed Efendi (Kâtibzâde)

1125'de (1713) vefat eyleyen çavular
kâtibi Mustafa Efendi'nin oludur.
Ta'lik yazy Ârf Efendi'den örenmi
ve tpda da bilgisi olduundan müder-
ris ve tabib-i hâs oldu. Il60'da (1747)

Bursa mollas ve sonra Mekke payesi

olup Zilka'de 1171'de (Temmuz 1758)

sertabib-i padiah oldu. Muharrem
1172'de (Eylül 1758) stanbul kads
olup Ramazan 1172'de (Mays 1759)

Anadolu payesini alm ve Zilhicce'de

(Austos) kadlktan ayrlmtr. 5 ev-
val 1173'de (21 Mays 1760) Anadolu
kazaskeri olup Muharrem 1175'de

(Austos 1761) ayrlmtr. Rebiyülâhr

1176'da (Ekim-Kasm 1762) Rumeli

payesini ald. evval 1176'da (Nisan-

Mays 1763) Rumeli kazaskeri olup

Rebiyülâhr 1178'de (Ekim 1764) azle-

dildi. Rebiyülevvel 1182'de (Temmuz-
Austos 1768) ya 90'a yaknken ve-

fat eylemitir. Mehur hattat olup Nu-
ruosmaniye Camii'nin celî yazlarn
yazmtr, Ta'lîk yazda mahirdir. Edip

ve airdi. La'lîzâde'den el alm olup

Gülenî derviiydi. Büyük olu Ab-
dülkerim Bahir Efendi 'dir(-»'). Küçük
olu Mehmed Said Efendi'dir(-^).

Üçüncü olu Medine mollas olan s-
mail Efendi'dir. (II. 411/12)

Refî' Mehmed Efendi (Nefeszâde)
Abdurrahman Vâlî Efendi 'nin(-^) kü-

çük oludur. Müderris iken 22 Rama-
zan 113rde (8 Austos 1719) vefat

etti. Divan sahibi airdir. (L 411; III.

315)

Refî' Mehmed Efendi (Pekir Aa-
szâde) Kalemden yetiip hâcegân-

1371



dan oldu. 1224'de (1809) küçük ev-

kaf muhasebecisi olup sonra küçük

görevlerde bulundu. 1235'de (1819/

20) vefat eyledi. Kâgarî yolunda med-

fundur. Pekirîzâde Halil Aga da 1222'

de (1807) vefat ederek yanma defno-

lundu. Olu zuamâdan Mehmed
Ne'et Bey 1271 'de (1854/55) vefat

edip yanma defnedilmitir. (L 413)

Refî' Mehmed Efendi (eyhzâde)

Ahmed Efendi'nin(-^) oludur. 1164'

de (1751) vefat eyledi. Erikaprda

defnedildi. (I. 251)

Refr Mehmed Efendi (eyhzâde)

Sudûrdan Abdullah Efendi'nin olu
olup Eyüp ve Bagdad mevleviyetini

aldktan sonra Safer 1185 'de (Mays-

Haziran 1771) mahreç payesi oldu.

Sonra vefat etmitir. (L 412; III. 380)

RefT Mehmed Emin Efendi "Kese-

_^£^ dar Biraderi" Emin Mehmed Efendi'

nin(-+) torunu, Abdullah Es'ad Efendi'

nin oludur. Müderris, Fetvahane mü-

sev\âdi ve nâib olup 1277'de (1860/

61) Girit mollas oldu. Ardndan vefat

etmitir. lim ve edep sahibi bir air-

dir. (I. 417; il 413) [L 4l3'de vefat ta-

rihi 1276 (1859/60) olarak verilmitir]

Refî' Mehmed Emin Efendi (Kâlâ-

yî) Babas kumaçdr. stanbul'da

dodu. Kad olup 80 yanda pîr iken

27 Safer 1237'de (23 Kasm 1821) ve-

fat etti. Topkap'da medfundur. Di-

van sahibi airdir. Ermeni lûgatince

bir manzumesi ve çingene stlahatm-

ca bir kasidesi olup devrin seçkinle-

rindendi. Olu Münib Ahmed Efen-

di'dir(^). (L 413)

Refîâ Abdurrahman Efendi Meh-

med Nazm Efendi'nin oludur. Ba-

basnn yerine Mehmed Aga Zaviyesi

eyhi ve Bâyezid Camii vaizi olup

1134'de (1722) vefat etti. Muhaddis,

müfessir ve air olup ilâhîleri vardr.

(III. 318)

Refîa Efendi Kalemden yeüip 1240'

da (1824/25) küçük kale tezkirecisi

oldu. Sonra baka görevlerde bulu-

narak vefat 'itmitir. (L 413)

Refik Ali Bey Mekteb-i îrfaniye'den

ve Meclis-i Vâlâ mazbata odasndan

yetiti ve Mahkeme-i Temyizdin kuru-

luunda de^^amla bamümeyyiz ola-

rak 1296'da (1879) Edirne adliye mü-

dürlüü ile mahkeme-i istinaf reisi ol-

du. 1301 'de (1883/84) stanbul'da mah-

keme-i istimi reisi olup 1312'de (1894/

95) maliye îukuk müaviri oldu. Zil-

hicce 1313' de (Mays-Haziran 1896)

Kastamonu valisi oldu ki, iki ay evvel

bâlâ rütbesini almt. 4 Safer 1315'de

(5 Temmuz 1897) orada vefat eyledi.

Ya 60'a varm, iffetli, yumuak huy-

lu ve doru bir zat idi. (IV. 858)

Refik Ali Efendi Keçeci Pîrî Mahal-

lesi hatibi olup I. Mahmud devri

(1730-1754) sonlarnda vefat eyledi.

airdir. (L 414)

Refik Ali Rzâ Bey Sâib Paa olu-

dur. Mektûbî-i sadâret hulefâsmdan

olup hâcelik verildi. Sonra âmedî ka-

lemine girip Cemaziyelâhir 1274'de

(Aralk 1857/Ocak 1858) hariciye

mektupçusu ve evval 1274'de (Ma-

ys-Haziran 1858) âmedî-i Divan- Hü-

mâyûn oldu. Rütbesi bâiâlga terfi ey-

ledikten sonra Cemaziyelevvel 1286'

da (Austos 1869) dahiliye müstear,

13 Safer 1287'de (15 Mays 1870) ûra-

y Devlet azas, Cemaziyelâhir 1288'

de (Agustcs-Eylül 1871) hazine-i has-

sa nâzn ve 16 Receb 1288'de (1 Ekim

1871) ilâveten mabeyn-i hümâyûn

nâzn, 24 Ramazan'da (7 Aralk) sa-

dâret müstean ve Zilhiccesinde (u-



bat 1872) bahriye müstear, Cemazi-

yelâhir 1289'da (Austos 1872) seras-

ker müstear ve 15 a'bân 1289'da

(18 Ekim 1872) mâbeyn-i hümâyûn
bakâtibi, 8 Blamazan 1290 'da (30

Ekim 1873) hukuk mahkemesi reisi,

Ramazan 1292de (Ekim 1875) ikinci

defa serasker nüstean, Zilhicce 1292'

de (Ocak 1876) ehremini ve Muhar-

rem 1293'de (ubat 1876) ikinci defa

sadâret müstear olup 30 Rebiyülev-

vel'de (25 Nisan 1876) ûrâ-y Devlet

azas oldu. 2-^ Receb 1293'de (15

Austos 1876) azledildi. 10 Rebiyülâ-

hr 1295'de (13 Nisan 1878) vefat etti.

Babasnn yanmda medfundur. Kâ-

tip, sessiz, iine sâdk, yumuak gö-

rünürse de oldukça sertti. (II. 415/16)

Refik Bey Mezâhib odas hulefâsm-

dan bir gençti. lk defa Mîr'ât adnda
bir dergi yaynlamtr. air ve münî
olarak 1282'de (1865/66) koleradan

vefat etti. (L 415)

Refik Bey Ahr.ed Vefik Paa'mn o-
ludur. Ticaret Nezâreti memurlarn-

dan olup 19 Rebiyüevvel 1300'de

(28 Ocak 1883) vefat etti. Eyüp'de

medfundur. (L 41 6)

Refik Bey Husrev Paa'mn kethüda-

s Reid Efendi 'nin olu olup ticaret

müdürü ve borsa komiseri olmutur.

Senelerce bu hizmette bulunduktan

sonra a'bân 1305'de (Nisan-Mays

1888) vefat etmitir. Dil bilir, tedbir-

liydi. (II. 416)

Refik Bey Es'ad Muhlis Paa'mn ak-

rabasmdandr. Maliyeden yetiip ta-

ra defterdarlklarnda bulundu ve ûlâ

rütbesini elde eyledi. Zilhicce 1314'

de (Mays 1897) azledilmi olarak ve-

fat etmitir. (IV. 858)

Refik Mehmed Efendi Bursal Os-

man Efendi'nin olu olup Manisa'da

domutur. 1221 'de (1806) Bursa'da

kassâm- askerî oldu. 1246'da (1830/

31) vefat eylemitir. airdir. (L 414)

Refik Mehmed Efendi (Hac) Bo-
nakzâdedir. Dersiam, müderris ve

Fetvâhane'de müsevvid olup Rama-
zan 1262 'de (Eylül 1846) fetva emini

oldu. Zilka'de 1263'de (Ekim-Kasm
1847) Bosna mollas, 1264'de (1848)

zmir payesi, Cemaziyelevvel 1265'

de (Nisan 1849) Edirne payesi, Zil-

ka'de 1266'da (Eylül 1850) Mekke pa-

yesi, Ramazan 1270'de (Haziran

1854) stanbul payesi, Receb 1273'de

(Mart 1857) evkaf müfettii, 1274'de

(1857/58) tekrar fet\^â emini, Rama-
zan 1274 'de (Nisan-Mays 1858) Ana-

dolu payesi, 1282'de (1865/66) Ana-

dolu kazaskeri, az sonra Meclis-i Vâlâ

müftüsü ve Zilhicce 1282'de (Nisan-

Mays 1866) Rumeli payesi oldu. 27

Rebiyülevvel 1283'de (9 Austos
1866) eyhülislâm oldu. 7 Muharrem
1285'de (30 Nisan 1868) ayrlp 15 Ce-

maziyelevvel 1285'de (3 Eylül 1868)

Mecâlis-i Aliye'ye memur oldu. 4 Sa-

fer 1288'de (25 Nisan 1871) vefat ey-

lemitir. Fâtih Camii'nde yol tarafnda

medfundur. Hakkyla iftâya kadir,

fevkalâde bir zat idi. Fkhda fetvalar

üzerine amel olunur, âlim, fâzl, mül-

tefit, edipdi. Kardeinin olu Lutful-

lah Efendi(->), damad Arif Ahmed
Efendi'dir(-»). (L 415)

Refik Mehmed Efendi (Seyyd)
(Cem'î Efendizâde) Kalemden yeti-

ip hâcegândan oldu. 1236'da (1820/

21) tarihçilik verildi. Sonra vefat et-

mitir. Kardei Seyyid Said Mehmed
Efendi'dir(-^). (L 414)

Refik Mustafa Bey Alemdar Mustafa

Paa kethüdas Hac Bekir Aga'nm
oludur. Kaleme girerek Dâr- ûra
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reisi Hüseyin Paa'ya kâtip, sonra Si-

nop muhassil, Ramazan 1260'da (Ey-

lül-Ekim 1844) Galata zabta memuru,
sonra Mehmed Ali Paa'nm kethüdas,

Zilka'de 1272^de (Temmuz 1856) eh-
remini muavini ve sonra Dâr- ûrâ-y
Askerî azas olup 1279'da (1862/63)

vefat etti. Zengindi, (L 414/15)

Refik Mustafa Efendi Babas hasa-

hur kethüdâsdr. Mektûbî-i sadr- âlî'

ye girdi. 1210'da (1795/96) ikinci ha-

life, sonra bahalife oldu. Safer 1213'

de (Temmuz-Agustos 1798) mektû-

bî~i sadr- âlî olup Zilka'de 1213'de

(Nisan 1799) mektûbî-i rikâb- hümâ-
yûn oldu. Cemaziyelâhir 1217'de

(Ekim 1802) ordunun dönüünde
ikinci defa mektupçu oldu. 3 Receb
1221 'de (16 Eylül 1806) sadâret ket-

hüdas oldu. 5 Cemaziyele\^^el 1222'

de (11 Temmuz 1807) Alemdar Mus-
tafa Paa'nm yanma gitti. 25 a'bân
1222'de (28 Ekim 1807) tekrar stan-

buPa gelip reisülküttab oldu ve Edir-

ne'ye gönderildi. 19 Safer 1223'de (16

Nisan 1808) tekrar kethüdâ-y sadr-

âlî olup 27 Ramazan 1223'de (16 Ka-

sm 1808) vefat eyleyip evi civarnda

Saraç shak Camii haziresinde defne-

dildi. Usta kâtip ve bilgiliydi. (L 414)

Refik Osman Efendi Eyüplüdür.

1217'de (1802/03) dodu. Bamuha-
sebe kalemine girerek Salih Paaya
ve sonra Hibetullah Sultan kethüdas
Hac Mustafa Aaya divan kâtibi,

sonra asâkir-i hassa tahrirat kâtibi ve

daha sonra Dâr- ûra ruznâmecisi

olup 1270 (1853/54) ylndan sonra

vefat eyledi. airdir. (L 414)

Refik Süleyman Efendi Aksarayl-

dr. Yetierek hâcelik verildi. 11 55 'de

(1742) vefat eyledi. Bilgi ve irfan sa-

hibi beli bir airdir. (II. 414)

Refiki Çelebi Amasyaldr. I. Selim

(Yavuz) zamannda Divan- Hümâyûn'
da kâtip olmutu. 939'da (1532/33)

vefat eylemitir. Beli air olup bn
Kemâl i] e karhkl iirleri vardr. (II.

413)

Reis Hccas hak, Süleyman Efendi

Reis Kethüdas bak. Mustafa Aa
Reîslizâde hak. Ahmed Efendi; s-

mail Ae
Reiszâde bak. Âir Mustafa Efendi;

Bahâede in Mehmed Ferid Efendi; Hü-

seyin Aga; îzzî Mehmed Emin Efendi;

Mustafa Aa; Tâceddin Mehmed Efen-

di

Remzî Abdvllah Efendi Müderris

olup ll('3'de (1750) vefat etti. Egrika-

p'da demedildi. (II. 417)

Remzî Abdülhâdî Efendi Hac Ha-

life Abdürrahim Efendi'nin(—^) dama-

ddr. Kad olup lOOO'de (1591/92)

vefat ettî. airdir. (IIL 328; III. 406)

Rem2î .\li Efendi Adanaldr. Mü-
derris ve Haremeyn müfettii olup

1252'de (1836/37) azledildi. 1253'de

(1837/38) Kudüs mollas olup 1254'

de (1838) vefat etti. airdir. (II. 417)

Remzî /ili Efendi Gedusludur. Me-

valîden olup 1296'da (1879) vefat et-

mitir. (II. 417)

Remzî Baba ranldr. Hârâbat bir

dervâ olup Cemaziyelâhir 1 306'da

(ubat 1889) vefat etti. airdir. (L 418)

Remzî Efendi 1159'da (1746) vefat

eden Recâî Mehmed Efendimin kar-

deidir. airdir. (II. 417)

Remzî Efendi Sakzldr. Tercüme
halifelerinden olup mütercim-i e^^^eî

olmutu. a'bân 1272'de (Nisan 1856)

ûlâ ile ticaret muavini, 1276 'da

(1859/6C) Meclis-i Hazâin azas, Re-



biyülevvel 1278'de (Eylül 186i) ebni-

ye-i miriye müdürü, Ramazan 1280'

de (ubat 1864) hariciye kâtibi, a'
ban 1281'de (Ocak 1865) zabtiye müs-
tear, Cemaziyelevvel 1284'de (Eylül

1867) Tekfurda, Receb'de (Kasm)
Sakz mutasarrf, Cemaziyelâhir

1288'de (Austos-Eylül 1871) idare-i

mahsusa nâzn ve Rebiyülevvel 1289'

da (Mays 1872) Amasya mahkemesi
reisi, Cemaziyelevvel 1290'da (Tem-
muz 1873) ahkâm- istinaf azas, Ra-

mazan 1292'de (Ekim 1875) ehremini
muavini, 1296'da (1879) ehremaneti
meclis reisi ve sonra bâlâ oldu. Cema-
ziyelevvel 1304'de (ubat 1887) vefat

etmitir. Salkmsögüt'de, Aydnolu
Tekkesi'nde medfundur. Ilml, yumu-
ak huylu, bilgili ve dil bilirdi. Olu ta-

rihçi Hakk Beyedir. (L 417/18)

Remzî Hasan Efendi Divan kale-

minden yetierek 122ö'da (1811)
beylikçi kesedar ve tarihçi oldu. Re-

ceb 1229'da (Haziran-Temmuz 1814)

beylikçi olup azilden sonra tezkire-i

sân dahi olcu. 1236'da (1820/21)

maliye tezkirecisi ve 1239'da (1823/

24) arabaclar kâtibi ve 1244'de (1828/

29) esham mukataacs olmutur. 12

a'bân 1245'de (6 ubat 1830) vefat et~

ti. Haydarpaa'da medfundur. (L 417)

Remzî îsmaii Efendi Seyyid Tâhir

Mehmed Efendi'nin (v. 1262/ 1846)(^)

torunudur. Evkaf mümeyyizlerinden
olup 1285'de (1868/69) vefat etti. Üs-

küdar'a defneailmitir. (IIL 247)

Rem2Î smail; Efendi (Bâkîzâde)
Abdülbâkî Efendi'nin torunu Fâizî

Es'ad Efendi'nin oludur. 1050'de

(1640/41) dodu. Müderris ve molla

olup Zilhicce lH2'de (Mays 1703) s-
tanbul kads oldu. Cemaziyelâhir

1113'de (Kasm 1701) azledilip'l4 Zil-

hicce lll4'de (1 Mays 1703) vefat et-

mitir. Âlim, airdir. (I. 358)

Remzî Melmed Efendi Karamanl-
dr. Bursa'ya giderek müderris olup
ll43'de (1730/31) vefat etti. airdir.

(II. 417)

Renzî Mehmed Efendi Babâli den
yetierek tezkire-i sân oldu ve bu gi-

bi hizmetlerde bulundu. 12 Receb
1259'da (8 Austos 1843) vefat etti.

Üsküdar'da medfundur. (L 417)

Remzî Mustafa Efendi Antakyaldr.
Hac Hasan Efendi'nin olu olup mü-
derris, molla, Mekke kads oldu. Ra-

mazan 1098'de (Temmuz 1687) stan-
bul kads olup Cemaziyelâhir 1099'

da (Nisan 1688) azledildi. Muharrem
nOO'de (Kasm 1688) Kbns'a sürü-

lüp o sene 19 Zilhicce'de (4 Ekim
1689) vefat etti. airdir. Mugm'i-le-
bm erh etti. Olu Nailî Abdullah
Efendi'dir(-^). (IV. 405/06)

Remzî Mustafa Efendi Bursal bir

tacirin oludur. Mardin kads iken
954'de (1547) veya 956'da (1549) ve-

fat etti. Usta airdir. (II. 4l6)

Remzî Osman Efendi air Bez-
mî'nin kardeidir. 1137'de (1724/25)
vefat etti. airdir. (L 417)

Remzîzâde bak. Abdülhâdî Efendi

Resâ Efendi Bursaldr. Çavdarîza-

de'ye damad oldu. III. Mustafa devri

(1757-1774) sonlarnda vefat eyledi.

airdir. (L 376)

Resâ Mustafa Efendi Ruscukludur.
1215'de (1800/01) dodu. Baz ^âize-

râya divan kâtibi ve kethüda olup
1265'de (1849) stanbul'a gelmitir.

Sultan Abdülmecid devri (1839-1861)
sonlarnda vefat eylemitir. Kaside-

i

Bürde'yi tahmis eyledi. (11. 3~^)

Resîm Mustafa Çelebi Bursa ku-

Aomculanndan olup zergerânba ol-
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mutur. 1130'da (1718) vefat etti. Us-

ta airdir. (L 381)

Resîma Ahmed Efendi Yeniehir

Mevlevîhanesi eyhi idi. Terk edip Üs-

küdar'da münzevî oldu. 1218'de

(1803/04) vefat eyledi. airdir. (II.

381)

Resmî Ahmed Efendi Girit'de Han-

yahdr. 1112'de (1700/01) dodu. 1146'

da (1733/34) stanbul'a geldi. Birkaç

sene tahsille llSl'de (1738/39) Ta-

vukçu damad reis Mustafa Efendi'ye

intisap ederek damad oldu. Bursa

mukataasyla hâcegâna dahil oldu.

evval 1159'da (Ekim-Kasm 1746)

yeni kurulan Selanik Baruthanesi nâ-

zn, sonra stanbul ve ll65'de (1752)

yine Selanik Baruthanesi nâzn oldu.

Il67'de (1753/54) sergi nâzn olup Sa-

fer 1171'de (Ekim-Kasm 1757) kk-
2376 sân pâyesiyle A\asturya elçisi olup

Muharrem 1172'de (Eylül 1758) dön-

dü. ewâl 1172'de (Haziran 1759)

maliye tezkirecisi olup 1174'de (1760/

61) azledilerek ksa süre sonra ikinci

defa tayin edildi. ev\^âl 1175 'de (Ma-

ys 1762) Anadolu muhasebecisi, Zil-

ka'de 1176'da (Mays-Haziran 1763)

Prusya sefiri olup Muharrem 1178'de

(Temmuz 1764) Prusya sefaretinden

dönerek Safer'de (Austos 1764)

mektubî-i sadr- âlî, evval 1178'de

(Nisan 1765) çavuba, evval 1180'

de (Mart 1767) matbah emini, 1181'

de (1767/68) tersane emini, 1182'de

(1768/69) ruznâme-i evvel, sonra Ce-

maziyelâhir 1183'de (Ekim 1769) ket-

hüdâ-y sadr- âlî, az müddette ruznâ-

me-i e\^'el, sonra muhasebe-i ev\^el

ve 7 Zilka'de 1184'de (22 ubat 1771)

ikinci defa kethüda oldu. Muharrem

1188'de (Mart-Nisan 1774) o hizmette

iken Rusya harbinde murahhas- ev-

vel olup Rebiyülâhr 1188'de (Hazi-

ran-Temmuz 1774) ordunun stan-

bul'a dönüünde ayrlmtr. 1189'da

(1775) matbah emini, sonra kk- sâ-

n defterdar ve sonra ruznâme-i ev-

vel oldu. Ömrünün sonunda, Halil

Hamid Paa'rn sadâretinde, Muhar-

rem 1197'de (Aralk 1782) süvari mu-

kabelecisi oklu. 2 evval 1197'de (31

Austos 1783) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. Kâtip, dirayetli, airdi.

Hamiletü'l-Kübera adl eseriyle 1182

(1768/69) muharebesine dair Hulâ-

satü'l-îtihaf vardr. Olu Mustafa

Ammar Bey'cir(-^). (II. 380/81)

Resmî Ahmed Efendi (Çukadarzâ-

de) Rumeli ks.dlarndan olup III. Mus-

tafa devrinde (1757-1774) vefat eyledi.

air ve sülüs hattatyd. (ÎI. 380)

Resmî Çelebi L Mehmed (Fâtih)

devri (1451-1481) vüzerâsmdan air

Ahmed Paa b. Veliyeddin ile ç^tgda

usta bir airdir. (L 380)

Resmî îsîîial Efendi Rumelilidir.

Halveti dervii olup 1109'da (1697/

98) vefat etti. airdir. (L 380)

Resmî Mahj^îiud Efendi eyh olup

986'da (157S) vefat etti. Bir mescid

yapt. (II. 38C)

Resmî Mustafa Efendi Sar Abdul-

lah Abdî Efendi'nin(~^) oludur. Ce-

beciler kâtibi olup 1060'da (1650) Gi-

rit'de Anapou Kalesi'nde vefat etti.

airdir. (III. 368; II. 380)

Ressam bak. Tevfk Paa

Resul Damad bak. Hasan Efendi

Resul Paa (Hac) Yeen Osman Pa-

a'mn bölükbalarmdan olup 1099'da

(1688) Eskiehir mirlivas oldu. Sonra

paasnn yok edilmesinde katledildi.

(L 381)


